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श्रीमद्धगवत्पादाचार्यप्रणीता 

उपदरासादसखी । 
=<. *2--=-- ~ 

पदयोजनिकाख्यया श्रीमद्रामतीथविरचितन्याख्यया 
संवरिता । 

गद्यरूपः परथमो भागः 

अयं ग्रन्थः 

पणशलीकरोपाहविददररक््षणशमेतनुजनुषा 
वासुदेवशमेणा संस्कृतः । 

मुम्बस्यां 

तुकाराम जावजीभ्रे्ठिना 

खीये निणयसामराघ्यमुद्रणयन्रालयेऽङ्यित्वा प्रकाशितः । 
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प्रास्ताविकम्- 
~ <> ~~ 

अतरकक्ये खल भमिमति संसारचक्रे विपरिवतेमानानामाध्या- 
सिकाषिदविकाषिभौतिकतरिविषतापतप्तानामकान्तिकालयन्तिकदुःख- 
निवृद्युपकारकसाधनतया पुर्षार्थोपायमभिवाञ्छतां पुरुषधौरेयाणां 
पुरुषर्थोपायन्वेषणेवादावुल्यते । पुरुषाथश्च दवेषोपवण्यैते र्टोऽदष्ट- 
श्चेति । तत्राय दृष्टविषये 'वुभुक्षितोऽभीयात्ः ईइत्यादिशाज्ञं व्याव 
हारिकविषयेषु नावदयकं, विनापि शासलव्यापारं तत्र लोकप्रवृत्िदरी- 
नात् । द्वितीये अदृष्टे तु खगीपवर्गमत्रे नेसर्गिकमोदान्धकारदुप्ता- 
लोकस ोकस्यासददेः शाखमेव दिव्यं चक्चनियन्तर च सिद्धान्तितं । 
तस्मादलिकेः शाखमेवाधिगन्तन्यम् । शाखं पूनदरेधा कर्मत्रह्मोपास- 
नात्मकत्वेन वरीवर्ति । तज्ीवातुमूताश्च सन्ति खतःप्रमाणभूता 
म्रतराक्मणासिकाः श्रुतयः । तन्मूरप्रमाणभूता मन्वादिस्मरतयः, 
भखिलपुराणानि च । तत्र श्वुतयस्तावःसाक्षादेव विरसन्ति पुरूषाथ- 
साधनोपदेशखभावाः । यथा-'अजगिदोत्रं जुहुयात्छगेकामः,, "आत्मा 
बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतम्यो मन्तव्यो निदिष्यासितम्यः इति । अथ 

स्मृतिपुराणाभ्यामपि वेदिकं एवाथः प्रकाश्यते, यथा-'इतिदासपुरा- 
णाभ्यां वेदं समुपत्रहयेत् । बिभेत्यद्यश्चतद्ेदो मामयं प्रतरिष्यति । 
हति । तदेतेषामप्युपदेरखभावत्वेन लोकशासनाच्छाक्ञतम् । 

सर्वैथाभ्यर्हिते वेदेऽपि परप्परविरोधङृन्ति सन्ति “उदिते जुहोति, 
।अनुदिते जुहोति, इत्यादुदितानुदितहोमादिविरुद्धाथेकवाक्यानि 
#ैकशसतत्रतत्न । तद्यवखये साक्षदविष्येकवाक्यतयाऽसिरवेदवा- 
शयानां कर्मपरत्वं प्रतिपादयन् वेदवाक्याथविचारासिकां द्वादशरक्षणीं 



र उपदेशसाहस्री 

पूवेमीमांसां भगवान् जेमिनिः सूत्रयांबभूव । यलपरिचयमन्तरा 
कृतविविधवियापरिश्रमा अपि न विद्युभथावकतर्मकण्डैकपदीमण्वी- 
मपि । भगवान्ाद्रायणस्तु परब्रह्मपयवसायीनि सूत्राण्यसुसूत्रत् 
यानि ब्रह्मसूत्रनामप्रयेनाप्रथन् । तदुपरि श्रीमद्भगवत्पादाचायाीः 
सागराम्बरायामात्मानास्मोपदेरोन मानवप्राण्युदिधीषेया अद्रैतवेदा- 
न्तसिद्धान्तुपोट्रल्यन्तो जह्मसूत्रमाष्यमभाषिषन् } अकरापुश्चानुपदं 
विविधान्वेदान्तप्रकरणमरन्थान् । यदभ्याससादहाय्येन सुकृमारमतयो- 
ऽप्यद्वैतसिद्धान्तान्यकाम निश्चिनुयुः । तेप्येवायमुपदेशसादस्षीसमास्यो 
सुख्यो मन्थः प्राकाश्यं नीतोऽसमाभिरिति संख्यावन्तो विदाकुबन्तु । 

विरोषतश्च भूयः सानन्दं निवेदयामः-पूर्मसोत्तरो भागः 
केवरुपद्यमय उनर्विशतिप्रकरणास्मकः कीठेरानज्क प्रकाशितोऽस्ति 
परंच तदानीमेतस्याराभायावछन्ध एवापूणैतया कथंकथमप्यवसि- 
तोऽमूत् , तस्यैवायं गचरूप आदिमो भागः प्रकरणत्रयासक एतर्हि 
वनारसक्षेत्रमधिष्ठित्महयोदयेः हरि अनन्त पराजये दतेमहता प्रया- 
सेन संपाय पुद्क्षरेविरिख्य श्रीमद्वाराणसीक्षत्रास्रहितः, सचायं 
प्रापणसमकालमेव संमुद्य प्रकारितोऽसाभिः । ` 

दकरभगवत्पादानां जन्मसमयः कठिगताब्दाः ३८८९, विक्रम- , 
संवत् ८४५ । तथाच दोकरमन्दारसोरमे-- 

श्रासूत तिष्यङ्ञरदामतियातवया- 
मेकादशाधिकशतोनचतुःसहस्याम् । इति । 

तथान्यत्रापि तद्वरम्परामवणानायुक्तिः-- 
“निधिनागेभवन्ह्यब्दे ३८८९ विभवे मासि माधवे । 
शुङधे तिथौ दशम्यां तु शंकरारयोद्यः स्मृतः }' इति । 

विदुषामेकान्तवशेवद्ः पणशीकरो वासुदेवशममा । 



उपदेगररसाहखीविषयानुक्मणिका 
~ पि 9 ॐ त न्ि<- 

गद्यप्रवन्धः 

१. हिष्यप्रतिबोधविधिप्रकरणं प्रथमम् 

चिकीर्भितप्रतिज्ञापूवेकं शासीयानुबन्धसं ग्रहः 
संग्रहेणोक्तस्याथस विवरणम्. 
गुरुपसत्तिः कार्येत्यभ्यनुज्ञा, ^» 

पुनःपुनशरूपदेरे देतः 
ज्ञानोदयदेतुजातोपदेशः 
गुरुकतरकोपदे शक्रम 
तिभिः स्मतिभिश्च ब्रह्मणो लक्षणं यायेत् 
उपदेशानन्तरं मतिनैश्चस्याय शिष्यं पुनःपुनः 

परच्छेदित्या चायछ्रत्यम्. 
अप्रतिपत्यादिदोषात् लिष्यस्योत्तरम्. 
पुनरुपदेरोन तादशं दोषं त्याजयत्याचाये 
स्थूरदेहामभिमानत्यागानन्तरं लिप्यस्योक्तिः ,... 
रिष्यप्रश्ंसापूव॑कमाचायेस्योत्तरम्. 
उक्ताथवेशवाय रिष्यमृश्रोत्थापनम्,  .. 
गुरोरुततरदानाय प्रवृत्तिः  ,.* छ 
हारीरस्य भिन्रजात्यन्वयसंस्कारतन्ञापनायोपपत्तिप्रकारः 

शरीरोप्यच्युपदेशः = ० ४ 

वाक्यसंस्या, 
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२ उपदेशसाहस्री । 
वाक्यसंख्या, 

सृक्ष्मशरीराभिमानत्याजनम्. २२-२३ 

परमात्मा वे कषेत्रज्ञ इत्यत्र स्मृतयः वि .. २४ 
परजीवयोरभेदे अनुभवविरोध इति रोङ्कानिरासपूवकं 

भेदटषटर्निन्दा ४ कि २५२७ 
अभेददृषिपरदं सापूवैकं सस्राधनस्य कमणः प्रतिषेधोपपादनम्.२८-२२ 
उक्तमेव ब्रह्मालेक्यं युक्त्या व्यवखापयति २२-२५ 
वेदनादीनामनात्मधमेत्वोपपादनम्, 9 २६-३८ 
ब्रह्मातमेकते कोकिक्वेदिकम्यवहारविरोधाङ्का. ,... ३९ 
अत्राचायक्रतं समाधानम्. ... 1 ,., ४० 
क्मकाण्डाप्रामाण्ययाङ्कापरिहारो. भ ४ १.४२ 
अविदयोन्मूरनफटम् 9 ,,„ ४३ 

मुमुक्षायामुखन्नायां ससाधनकमेत्यागनिगमनम् „ 9 

२. कूटस्थादयात्मषोधप्रकरणं दितीयम् 
कृतरस॑न्यासस्य मुमुक्षोः कृत्यं श्रवणे विधितः सूचयन् 

संसारविषयकश्चिष्यप्र्मानवतारयति. ...“ 2 *५ 
रिष्याश्चासनपूवकं गुरोरुत्तरम्. म ४ ६-४८ 
पुनः विरोषवुमुत्सया विनेयप्रभ्रः अविदयाविषयकः „^ ४९ 
गुरोरुत्तरम् ४ ५ ७५९ 

अध्यासानुपपत्तिप्रदशेनपूवेकं शिष्यप्रश्न ,.. ५९१ 
गुरोरु्तरम्.  ..“. ,.,५२-५४ 
अध्यस्तादात्मनः सत्वानुपपत्तिरिति रिष्यश्ङ्का. „~ ५५ 
अत्रोत्तरम्. ए व ५०५ ५६ 



विषयानुक्रमणिका । ३ 
वाक्यसंख्या, 

वैनारिकपक्षप्रा्तिदोषाश्ङ्कापरिहारो. ^^. ५७-५८ 
परमते दूषणमापादयति. ....* । „० ५९ 
प्रकारान्तरेणाध्यासानुपपत्तिशङ्कापरिहारो ६०--७३ 
कूटस विषयसंशयपरिदारो. ..““ | ७४--७५ 
उपलन्धृतेन कूटसतवानुपपत्तिराङ्कापरिहारो ७६-८५५ 
अवस्थात्रयसाक्षितया कूटखत्वानुपपत्तिशङ्कापरिहारौ. ८६-९२ 
संविदः नित्यतवाक्षपपरिहारो. ,.„* त ९३-१०१ 
प्मातूतवानुपपत्तिशङ्कापरिदहारो..... + १०२-१०३ 
कर्तुरवाक्षेपपरिहारो । १०४-१०७ 
अवगतेः कूटस्त्रफलत्वयोः विरोधशङ्कापरिहारो १०८ 
द्वैतस्य मृषातवप्रकटनम् र १०९-१११ 

३, परिसंख्यानप्रकरणं तृतीयम्. 

सोपस्कारपरि्यख्यानप्रकारोपदेशः न ११२-११३ 
दाब्दादिभिरारमनोऽनभिभवानुचिन्तनम्. .... ११४-११५ 
रान्दायनुभवानुचिन्तनं-भासनोऽविकारिवानुचिन्तन च॒ ११६ 

समाप्ता चेयं पूवंमागखानुक्रमणी । 



पद्यप्रवन्धस्य प्रतिप्रकरणं विषयसूची. 
“> 

„ १, उपोद्धातप्रकरणम्, श्लोकस्य. 
मङ्गराचारपूवंकं ब्रह्मविचारम्भसमर्थनम्,. 9 १--५ 
्ञानसेव मोक्षदेतुतम्, = „~ ६-७ 
ज्ञानक समुच्चयवादः तन्निरासश्च. .... 0 ८- १५ 
कर्मकाण्डाप्रामाण्यशङ्कापरिहरो, .... ,... १६-१७ 
अवियायाः पुनरनुद्धव ८ .... १८-१९ 
विद्यायाः सहकारिनिरयक्षतवेनैव मोक्षदेतुतम्. ..„ २०-२४ 
उपनिषच्छब्दाथकथनम्,. क „० २५२६ 

२, आत्मन्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्, 

ब्रह्मासमज्ञानस्य वाक्यादनुत्पत्तिशङ्कापरिहारः ,..* १-र 
उतपन्नस ज्ञानस्य प्रयक्षादिवाध्यतश् ङ्परिहारः ,** २--9 

३, दश्वरात्मप्रकरणम्, 
जीवत्रह्मणोरमेदः ४ ६ १--२ 
अभेदाभवे शरुत्यनुपपत्तिप्रदरीनम्, „,*“ ३--% 

१ यद्यपीयसुत्तरभागायुकमणी द्वितीयभामीया नात्रावदयकी तथाप्यम्रिमसं- 
स्करणे गदयपद्योभयभागसंयोजनेऽतीवोपयुक्ता स्यादिति मुग्यते । 



विषयारुक्रमणिका । 

४, तत्त्वज्ञानसख भावप्रकरणम्, 

आत्मनो ज्ञानं न मोक्षसाधनं संचितानेककमेप्रतिबन्धा- 
दिति शङ्का 

| पररन्धकमफलवसाने ज्ञानोदत्तिरिति तत्रोत्तरम् 

५. बुद्ध पराधप्रकरणम्, 
सवेस् जन्तोयत्मज्ञानाप्रहे उदङ्कसयाल्यायिक।. ,,.. 
संसरविभ्रमकारणं प्रमाणं च. 

पदाथविवेकवता माव्य सुसुक्चुणा. „.+^ 

द. विरोषापोहप्रकरणम् 
स्थूलोपायेन पदाथश्ञोधनप्रकारोपदेश 
विरोषणानामनासमलम्, | ५ 
आसनोऽन्यनिरयेक्षा खतःसिद्धिः .... त 

७, बुद्धयारूढ प्रकरणम्. 
वुद्धारूढस्याथस्य खानुभवावष्टम्भेन् स्पष्टीकरणम् 
आत्मनो विकारितादिदोषामावोपपादनम् 
आतमनः डुद्धत्वमद्धितीयत्वं च॒ „^ १९ 

८, मतिविलापनप्रकरणम्, 
चुद्धयात्मनोः संवादख्पेण बुद्धेः प्रशमोपदेश्चः „^ ` 
एतत्मकरणनिमोणे निमित्तम्. ^ ००० 

[1 

५. 

श्टोकसं्या, 

अ 

२- ५ 

२- 9 

# 

१---२ 
२-9 

११ ध (4 

द्धः 

२-9 

"- ६, 

१--9 

+ 



६ उपदेशसासी । 

९. सुक््मताग्यापित्ापरकरणम्, 
आत्मनो निरतिशयं सूक्ष्मत्वं व्यापित्वं च॒ = „^ 
बरह्मादीनामात्मानं प्रति शरीरत्वम्. .... 
खरूपन्ञानस्य निर्विषयत्वं नित्यत्वं च. 

१०. इरिखरूपपरमाथेदरेनप्रकरणम्. 
आत्मनो निर्विषयज्ञानखमभावत्वस्य खानुमवामिनयेन 

पकटनम्, क त 2 
जन्मजरादिविक्रियामावेन कूटसखाद्वयखामभाव्यं श्रुति- 

भरद्यनपूर्वकमुपपादयति. = ̂  
आत्मतत््वपरिज्ञानस्य कैवल्यं फलम. ,... 
आतमविदः खर्ूपम्. 

११, हंक्षित॒तलप्रकरणम्,. 
कर्मणः, कमेसदहितक्ञानसख वा मोक्षेतुतवशङ्कानिरासः 
दवेताभावे प्रतयक्षादिविरोधनिराकरणम्. 
कर्मणो मोक्षदेतुतायामनुपपत्तिः ९ 

१२. प्रकाश्ाप्रकरणम्, 
आत्मनः साभौसान्तःकरणाविवेकाधाथास्म्याज्ञानम्, 
आत्मनो याथात्मयज्ञानसिच्ये तत्वमिति श्रदयुपदेशः 
चिप्रत्काशस्य निव्यत्वोपपादनपूवैकमास्मनो नियोज्य. 

त्वाभावप्रतिपादनम्, 0 

छयमयवमयददि 

"छोकसंख्या, 

अः 
१०-१२ 
१३-१४ 

४-१४ 

१५९६ 

५--१५ 

१६-१९ 



विषमानुक्रमणिका । \9 

श्छोकसंख्या, 

१३, अचक्षुष्टुप्रकरणम्, 
त्मनः शुद्धत्वाचरुत्वादिम्यवस्थापनम. ह १-१० 
संसारनिवृच्युपायं ब्रुवन् मुसुश्चं शिक्षयति ११-१३ 

 अविकारित्वात् विक्षेपः समाधिश्च न सः १४-१८ 
आत्मनः पूणत्वम् „५५ = „० , १९-२४ 
अहं ब्रक्मासीति सदानुसंदध्यादिति सुमृक्चु प्रोत्साहयति. २५-२६ 

१४. खभस््रतिप्रकरणम्, 
भन्तःकरणस्यापरोक्षत्वं तत्फलम्. ,.““ 4 १-१० 
सात्मनि हेयाद्यभावः अनुभवेनाप्यवगम्यते, „„ १ {-१५ 
मोक्षाय स्मृतिः कतेम्या. । १६१९ 
जष्मणोऽक्षरत्वम् १. „०  ०-२२ 
आत्मविदः सफर कर्मेतिशङ्कावारणस् २३-२६ 
आत्मज्ञस्य फलम्, ४ (द र २७-२९ 

आतमनोऽकायेरोषत्वम्. ,,.. ए „५ = ३०-४० 
आत्मनो देहद्रयविविक्तत्वम्, „^ „= ४१-९० 

१५. नान्यदन्यत्पमरकरणम्, 
खभावाञ्ुद्धात्मा साधनविरोषेण शुद्धो भवतीति केषांचि- 

न्मतं निरस्यति, ^ 7 १-र 
आत्मनः साक्षित्वम्, ,,.* क 1 ४--६ 
विदुषः क्रियात्यागः सतेन्यमात्रूपं च „८ = ७-१८ 
ब्रह्म प्रतिपत्तुं पदाथविवेकं कु्यान्ुयुश्च १९-२१ 



८ उपदेरासादस्ी । 

जागरादयवयाः तत्साक्षी आसा च. 

मुमुक्षोः कतैव्योपदेशः ,,.. 
छर्यप्रकाशववं ज्ञेयत्वाभावश्. 

१६. पाधिवप्रकरणम्, 
स्थूरशरीरात्मवादिमतनिराकरणम्, .... 
इद्दियाप्मवादिमतनिराक्ररणम्.  „,^* 
बुख्यात्मवादिमतनिराकरणम. भ 
दल्यासमवादिमतनिराकरणम्. व 
दिगम्बरमतनिराकरणम्,. 
दराक्यमतनिराकरणम्. ... ` „^^ 

शून्यमतनिराकरणाय खमतसमज्ञसम्. 

प्रधानपुरुषयोः संबन्धामावप्रपञ्चनम्. 

वेरोषिकमतप्रक्रियादूषणम्. 
बन्धसाज्ञानासकत्वम्. ...* 9 
मोक्षखदूपम् 

परपक्षनिराकरणं संक्षिप्य खमतोपरहारः. 

१७, सम्यद्तिप्रकरणम्, 
गुरुदेवतानमस्कारः द 
आस्मरामस् परत्वम्. „^ = „^^ 
आत्मनो ब्रस्मणश्चेकतवम्. 8 
चित्तस तपोभिः योधनम्. + 

च्छोकसंख्या, 

२२-२३५ 

३६-३९ 
9 



विषयानुक्रमणिका । 

मायाकल्ितमासमनो बहुत्वम्, 
बुद्धो आत्मनो अहां नित्यसादिकं च. + 
कर्मणां त्याज्येलम्.. ..... ५ वत 
गुखूपसतिः - 
पदार्थविवेकः , ^ 

परतिवुद्धसय स॒ुक्षोरनुसन्धानप्रकारः .. 
उक्तस प्रकरणाथस्योपसंदहारः 

१८, ततत्वमसिप्रकरणम् 

गुरुनमस्कारपूवैकं संप्रदायश्ुद्धिरभिहिता 
ततत्वमस्यादिवाक्यादेवापरोक्षज्ञानमनथनिवृत्तिफरमुस्पयते 
प्रसख्यानवादिमतसुत्थापयति. 

खसिद्धान्तं दरयति. 
भासन; प्रत्ययागोचरघम्, 
दाल्दागोचरस्वम्, ध 

एकदेशिमतानि दूषयितुं संगरूहाति, ,,,. 
जमासनिरूपणपूवेकं चिच्छायावादिप्रमृतिमत- 

निराकरणम् ५ र 
आत्मनि जानात्यादिश्चब्दव्यवहारानुपपत्तिशङ्का, ,... 
एतत्परिदार 
बुद्धिविषये तार्कैकसोगतादिमतनिरास व 
भाभासविषये शङ्कापरिदारौ. र 
युष्मदसरद्धिवेकः अ 

श्छोकसंख्या, 

२.७- ६२ 

२२३-४२ 

४ ३-५१ 

५२९-५र 

५-५६ 

५१७-< १ 

८९--८९ 

९९ 
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१९-२२ 
२४-२७ 

२८-२३ 
३४--३६ 

9 \७--१० 

=~५९ 
५७-६ 

६.७-७ 9 

५७१५-९ 9 

९,१-२,८ 



१०५ उपदेशसाहस्री । 
छोकसंख्यां, 

बिज्ञातपवाथतत्वे पुरुषे महावाक्यं फलबद्विज्ञानं 
जनयति ५1 „० ९९- १०४ 

प्रतिपत्तव्याथखभावनिंरूपणम्.  .... ,... १०५-१४० 
विक्षानवादिवोद्धमतनिराकरणम्. ....  „.„ १४१-१५२ 
प्रत्ययाध्यक्षयोः संबन्धः „= १५३- १५९ 
विवेकाविवेकयोः बाध्यबाधकभावः „,^. ,,, १६०-१७२ 
तस्व॑पदयोरे काते पर्यायत्वादिशङ्कापरिहारः ... १७३-१८० 
त्वंपदाथविवेक ६ | „, १८१- १८३ 
तत्वमसीत्यादिवाक्याथविचारः „~. ,..„ १८४-२०५ 
प्रकारान्तरेण प्रसख्यानप्रापिनिरासः ,..* ,„ २०६-२२९ 
प्रकरणार्थोपर्सहारः „^ ८ ..,. २३०-२३द 

[भभ 

१९. भेषजपरयो गपरकरणम्, 
संसारस्य मनोध्यासनिबन्धनत्वद्योतनायारममनःसंबादः १-< 
आत्मनोऽद्वितीयत्वम्. ,,„* (६ ध ९-१२ 
मात्मनो विकस्पना्यविषयत्वम्. ,.„. र १३ 
विचारः अद्रैतनिश्वयहेवुः .. १४-१८ 
उक्ताथनिश्वयश्यूत्यानामनथंप्रा्तिः .... „० १९२० 
वस्तुमात्रख फारणत्वकायेत्वयोः निरासः ..„ २१२४ 
देताभासनिरूपणम् मङ्गरं च, ^. ..,. २५२८ 

समाप्तेयमपरमामख षिषयदुषी । 



श्रीमच्छङ्राचायप्रणीता 

उपदेशसाहस्री । 
=-= 20 स्य ९4 

श्रीरामती थं विरचितपदयोजनिकास्यव्याख्यायुता । 

( गद्यप्रवन्धः प्रथमो भागः| ) 

शिष्यप्रतिबोधविधिप्रकरणम् १ 

परणम्य रामाभिधमात्मधीपदं जगस्सूतिखितिसंयमायनम् । 
तदात्मकान्रंकरपूवेकान्गुरून्मयोपदेशाथेविमाग उच्यते ॥ १ ॥ 

इह भगवत्पादामिधो मगवान् भाष्यकारः सर्वोपनिषदर्थसारसं- 
ग्राहिकामुपदेशसाहस्रीं गयपद्यविभागग्रन्थरचनया प्रकटीकुर्वन्नादो 
गद्यबन्धमारभमाणः प्रारिप्सितपरिसमाप्तिप्रचयगमनादिप्रयोजनं रि- 
ाचारविरोषपरिपराप्तं मङ्गलमाचरति- 

अथ मोक्षसाप्रनोपदेशविधिं व्याख्यास्यामो मुसुक्षणां 
अह् धानानामर्थिनाम्थीय ॥ १ ॥ 

अथेति-"अन्कारश्याथशब्दश्च द्वावेतौ ब््मणः पुरा । कण्ठं 
भनिच्वा विनियतो तसान्माङ्गलिकावुभौ ॥ इति स्मृतौ अथशब्दस्य 

उन्सा.१ 



२ उपदेशसादसी । [ शिष्यप्रतिबोध- 

माङ्गछिकत्वावगमात् । अथवा आनन्तयाथे एवायमथब्द् 
उचारमात्रेण मङ्गरप्रयोजनोऽपि भवति--अन्या्थं क्रियमाण 
मृदङ्गादिष्वनिश्रवणादिवत् । किमानन्तयाथेतेति चेत्-- विस्तरे 
णानेकश्चाखार्थनिवन्धनिमीणानन्तयाथतेति वदामः । प्रश्नप्रतिवचना 
्षेपसमाधानप्रकरिः अनेकप्रमाणयुक्तिविरोषैः निपुणतरमवधारिः 
समस्तोपनिषच्छास्ार्थे अनेकवाक्ययुक्त्यनुसंधानन्यवधानमन्तरेष 
साक्षादनुभवोदयाय संग्रहनिरूपणपरवरच्युपपत्तरिति । अत्न चिकी 
षितं प्रतिजानानः प्रवृ्यङ्गतया शाखीयानुबन्धजातं संग्रहाति- 

मोक्षपस्राधनेति । अथ विस्तरेण शाखाथनिरूपणानन्तरं मोक 
निष्प्रपञ्चत्रह्मात्ताविभावः तस साधनं ओपनिषदाद्वितीयात्मतच्व 
ज्ञानं तस्य उपदेशः उपदेशनमुपदेशः तदथवाक््यानामथेविभागेः 
शिष्य॑प्रति प्रतिपादनं तस्य विधिः प्रकारविरोषः तं विस्पष्टं आख्य] 
सामः कथयिप्यामः । मोक्षशब्देन प्रत्यक्तवं ब्रह्मविषयो निर्दिष्टः 
साधनश्ब्देन तच्वज्ञानस्योक्तत्वात्-तत्ाध्याज्ञानादिबन्धनिवृक्ति 

प्रयोजनं सूचितम् । उपदेरविधिरब्देन संबन्धो बोध्यबोधकरक्षण 

शास्लविषयो दर्थितः । इदानीं जपिकारिणमाह-घद्ुक्षूणामिति 
मुमुक्षूणां मोक्षमात्रमिच्छतामिति । अनेन रेहिकायुष्मिकाथतृष्ण 

ठेशवतामप्यत्रानधिकार इति सूचितम् । श्रद्धानानां । असिनब्रु 

देरचास्ार्थेविश्चासवतामिति । अनेन सुमृक्षवोऽपि सन्तो ये कर्म 

अन्यशाखेष्वपि वा श्रद्धे तेषामिहानधिकारः सूच्यते । अर्थः 
एतच्छाखाथ्ञानाधिनामिति । अनेन श्रदधाना अपि ये पाण्डित 
विस्तरभवणमतयः तेषामिहानभिकारो ध्वनितः । तथाच-एवविध 

नामधिकारिणं अथय उपकाराय व्याख्यास्याम इव्यन्वयः ॥ १। 



-प्रकरणम् १ | पद योजनिक्ाव्याल्या । ३ 

संग्रहेण उक्तमथ विवृणोति-- 

तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनिलात्सम 
समाद्िरक्ताय यक्तपुत्रवित्तरोकेषणाय प्रतिपन्नपरमहंस- 
धारिव्राज्याय शमदमदयादियुक्ताय शाखप्रसिद्धशिष्य- 
गुणसपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय विधिवदुपसन्नाय शिष्याय 
जातिकमडृत्तविधयाऽभिजनेः परीक्षिताय नरूयात् पुनःपुन 
यावद्भहण द्टीभवति ॥ २॥ 

तदिदमिति। तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं विधिवदुपसन्नाय शिष्याय 
जयात् इत्यन्वयः । तत् ग्रन्थान्तरेषु विस्तरेण प्रतिपादितं । इदं इदानीं 
इह वक्ष्यमाणमित्यथेः । कि तत् मोक्षसाधनं सहेतुबन्धनिवृच्या बरह्मा- 
स्माविभावस्य निमित्तं यदुक्तं तदिदं ज्ञानं वक्ष्माणमिलर्थः । मोक्षसा- 
धनपद् व्याख्यातम् । उपदेशविधिपदममरे शिप्याचाय॑प्रश्नादिपरम्परथा 
व्याल्याखन् मुमुक्ूणामियादुक्तमधिकारिणं व्याचष्टे-साधनेत्यादिना। 
संग्रहे अधिकारिबहुतनिर्देशः प्रदशनाथः, नतु विवक्षितः अतएव 
विवरणे एकवचनम् । एकात्मवादे बहूनां निरपेक्षाणां सुमुक्षुणा 
असंभवादिति । 'नाविरक्ताय संसारान्नानिरसेषणाय च' इत्यादि- 
शासमुररीकृत्याट--साधनसाध्यादिति । साधनैः दष्टादषटर्थः 
कृप्यादियागादिभिः साध्यत् एेटिकादमुष्मिकाच्च भोम्यजातात्- 
अतएव अनित्यात् अशाश्चतात् सवसात् ब्रह्मलोकान्तादपि विरक्ताय 
बिगतरागाय निवृत्तामिलाषायेत्यथैः । कथमवगम्यते अयं विरक्त 
इत्यपेक्षायां विदोषणान्तरेण विरक्तचिहमाह- त्यक्तेति । अत्र 
एषणाशब्देन कामापरपर्यायेण तत्मयुक्ता प्रवृततिर्छक्ष्यते । तत्र पुत्रार्थं 
दारसं्रहे पवृत्तिः पुत्रेषणा । कर्मायनुष्ठाना्थै अपरवियागवादिरूपो- 
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भयविधवित्तपरिम्रहो वित्तेषणा । पुत्रकमापरविदासाध्य-एतष्ोक-पि 
तृलोक-देवलोक-फङेषणा कोकेषणा । एता एषणाः त्यक्ता येन 
तसे । साधनेषु प्रव्योत्सुक्यत्यागादेव साध्याभिलाषशूल्यता गम्यः 
इत्यर्थः । तथाच श्रतिः- +न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन 
अमृतत्वमानशुः" इति । इदानीं -“एतमेव प्र्ाजिनो कोकमिच्छन्त 
परतरजन्तिः, (तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यस्त एवात्यरेचयत् 
इत्यादिशसरमनुरुष्याह--प्रतिपन्नति । परम्हंसविदोषणं कुटीच 
कादिसात॑संन्यासिव्यावृच्य्थम् । नहि दवैतद्वैतवादिनां अद्वितीया 
त्मतच्वोपदेरग्रहणाधिकार इति भावः । एतावता मुमु्चुपदं व्याख्या 
तम् । अत्रापि आश्वमधरममेमात्रनिष्ठस्य अधिकारो नासि इति विव 
क्षन् पुनः विरिनष्टि--श्चमदमद यादियुक्तायेति । शमः अन्तः 
रणस्य अनात्मविषयेभ्यो भ्याव्ृत्तिः । दमः बाह्यन्द्रियाणाम् । दय 

भूतेष्वद्रोहः । आदिपदेन उपरति-तितिक्षा-समाधान-श्रद्धाः संगृ 

हन्ते । एतेन श्रदधानानामिव्येतत् व्याख्यातम् । “अमान्यमतसः 
दक्षो निर्ममो ददसौहदः । असत्वरोऽथजिज्ञासुरनुसूयुरमोघवाक् । 
इत्यादिवचनमनुसत् पुनर्विरिनषटि--शाखप्रसिद्रेति । एतेना 
नामिति व्याल्यातम्--'नाड्ुचिग्रह्म कीर्तयेत्, (त्रिसंध्यादौ सा 
माचरेत्" इत्यादिशास्षमाश्ित्याह-- शुचय इति । सबाद्याभ्यनः 
रशौचसंपन्नायेत्य्थ ब्रह्मणो निर्वेदमायात्, "एतद्ध स 
तस्ूरवे ८ ब्राह्मणा अनूचाना ) विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, ए 
वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः इत्यादिश्चाल्लाण्यनुसत्याह-- बराह 

णायेति। विविदिषवोऽपि क्षत्रियादयो न पारमहंसे संन्यासधरमे अरि 
क्रियन्त इति मावः । अतएव उत्पन्नज्ञाना अपि जनकादयो न गाहैस्थ 
परित्यक्तवन्त इति श्रुयते । इवं च शासं यथोक्तसंन्यासाधिकारिकमे 
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. नाश्रमान्तराधिकारिकम् । आश्रमान्तरस्य प्रवृत्तिधर्मपरत्वेन तदत्यागे 
| तद्विरुद्धनिवृत्तिनिष्ठापरत्वायोगात् ; त्यागे च आश्रमान्तरानुपपततेः । 
| बक््यतिच भगवान्माप्यकारः- अर ब्रह्मासि कती च भोक्ता चासीति 
; वे विदुः । ते नष्टा ज्ञानकमभ्यां नासिकाः स्युभ संशयः ॥' इति 
; "सन्यासिभ्यः प्वक्तव्यः शान्तेभ्यः शिष्टबुद्धिना ।' इति च । अतः 
' पारित्राज्यविदोषणं नित्याधिकारितवख्यापनाथे, नाश्रमान्तरव्याव्च्यं 
- इति केषांचित् व्याख्यानं चिन्तयम् । "तद्वज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छे- 
- रेपमितयाणिः श्रोत्रियं बरहनिष्ठम्' इत्यादिश्चतिमाभित्याह-बिधिवदु- 
- पसन्नायेति । विाग्रहणाथं गुरुपादग्रहणपू्ैकं “अधीहि भगवः 
.इत्यादिमन््रोचारणेन अभिसंवादनं उपसत्तिः तां कृतवते दर्भः । 
; धिष्याय शासनाहौय पूेश्रुतत्वादिनिमित्तोद्धत्यरहिताय विनय- 
 युक्तायेत्यथः । र्किगोत्रो नु सोम्यासिः, (तान्ह स ऋषिरुवाच भूय 
` एव तपसा श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरं संवतस्थः, नासंवत्सरवासिने 
 भ्रनूयात्' इति श्रोतलिङ्गमवष्टभ्याद--जातिकमेत्यादिना । जा- 
| तिपरीक्षणं कुण्डगोरकक्षत्रियादिव्यावृच्यथेम् । कर्मपरीक्षणं पतित- 
 त्वाभिशस्तत्वादिराहिलेन रिष्टताज्ञानाय । वृत्तमाचारः शीरं वा 
 त्त्परीक्षणं विचा्रहणोत्तरकालमपिं तत्पसिपाखनयोग्यताज्ञानाथम् । 
[विया पूवोधीतवेदशाखादिरूपा उपास्यदेवतादिविरेषविषया वा, 
कापि परीक्षणीया उक्ताथेग्रहणधारणादियोग्यत्वायोग्यत्निश्चयाय । 
६ तथाच श्ुतिः- “नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः" 
[इति । अभिजनः कुरुं जन्म खानं तदपि परीक्षणीयम् । मातापि- 
 बृभ्यां गुरुभिश्च शिक्षित्वारिक्ितवनज्ञानाथ-- “यथा मातृमान् 
पितृमनाचायवान्बरूयाद्र इति श्रोतरिज्गात् । एवंविशिष्टाय शिष्याय 
भश्रूयात् इत्याचायै रिक्षयति। उपदेशस्य दष्टाथेतामभिपेत्याह--पुनः 



६  उपदेङ्ासाहसी । [ शिष्यप्रतिबोध 

पुनरिति । अवधिमाह--याबद्धहणं ददीभवतीति । रिष्या 
रोषः ॥ २॥ 

एवमुक्तविरोषणेन शिष्येण गुरूपसत्तिः काया- गुरुश्च तमुपदि 
रोद्धियाम् इल्युक्तेऽथं श्रुतिमुदादरति-- 

श्रुतिश्-“परीश्य रोकान्', 'तच्तो जद्यविद्याम्- 
इति । चटग्रहीता हि विद्या आत्मनः श्रेयसे संतये ३ 
भवति। विद्यासंततिश् प्राण्यनुग्रहाय भवति नौरिव नर्द 
तितीर्षोः । शाखं च~-'यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिग्रदीत 
धनसख पणां दद्यात् एतदेव ततो भूयः' इति । अन्यथ 
च ज्ानप्राप्यभावात्-'आचायेवान् पुरुषो वेद”, “आ 
चायाद्धैव विद्या विदिता, “आचायः फावयिताः सम्य 
गानं एव इहोच्यते । इटादिश्रुतिभ्यः, (उपदेक्ष्यन्ति 
ज्ञानं" इयादिस्मृतेथ ॥ २॥ 

(स 

श्रुतिश्चेति । "परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदम 
यात्" इद्युपक्रम्य--येनाक्षरं पुरे वेद सव्यं प्रोवाच तां तत्वत 
ब्रह्मविद्याम्" इत्यन्तेन अन्धेन । उक्तोऽर्थो निरूपित इत्यथः 
शिष्यस्य ददग्रहणपयेन्तं गुरुणा पुनःपुनर्वयोपदेष्टव्येत्यत्र हेतुमा 
ट--ददगृहीता हीति । आत्मनः श्रेयः अविद्यादिदोषसंसारनिवृ 
तिः । संततिः रिष्यप्रिष्यादिस॑चारेण विद्याया अविच्छेद 
विद्यासन्ततेः कोपयोग दर्यत्राह-- विद्येति । यथा नदीतरणाः 
तत्र प्रविष्टस्य अगाधे जले निमज्तो नरसख प्रं प्रापयितुं नोरुपसा 
प्यते कृपाटुना, तथा संसारसागरे निमज्ञतः प्राणिनः उद्धरणेः 
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तस्पारं विष्णोः परमपदं प्रापयितुं विद्यासन्तानसंरक्षणमित्यथेः । 
ूरवोक्तरिप्यगुणसंपन्नाय परीक्षिताय विधिवदुपसन्नायेव निचा देवा 
न यथाकथंचिसाप्ताय धनादिरोभाद्रेति गुरोर्मियमाथ श्रुतिश्चासनमु- 
दाहरति- शासं चति । नियामकं शाखं च अत्रास्तीयथेः । तदे- 
वाह- यद्यपीति । इमां प्रथिवी अद्धिः परिगरदीतां समुद्रपरिवेष्ितां 
धनस्य पणी वित्तेनोपचितां दचात् कश्चिदपि तथापि नैतदशेनं 
तसे दयात् । यतः एतत् ततो वित्तपूणैप्रथिवीदानादपि भूयः अधि- 
कृतरमिति योजना । नद्याकाशादिसमस्तमूतभोतिकाधिष्ठानसय ततो- 
ऽप्यधिकतरस्य।परिच्छिन्नसय ब्रह्मणो दानस्ेदमनुरूपमिति भावः | 
तथाच श्रुतिः-- "पादोऽस्य विश्वा मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, इति । 
तदेवमाचार्येण परीक्षिताय शिप्याय करूपयेव विद्या वक्तव्येव्युक्तम् । 
तत्र किमाचार्योपगमेन कायै खयमेव जिज्ञासोः न्याया्यनुसरणतो 

विद्योदयसंमवात् इति शङ्कायामाह--अन्यथेति । यद्वा-किमिति 
एवं संकटमवष्टभ्य आचार्येण विद्या देया, शिष्यः खयमेव तां किं 

न नयति (दलयत आह )--आचायेवानिलयादिना । 'आचा्ाद्धैव 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्" इति वाक्यशेषः। आदिपदात् "तद्वि 
द्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसत- 
स्वदरिनः ॥" इत्यादिवचनं गृह्यते । तथाच अतिसुष्ष्मपरमाथनिणै- 
यस ॒खवुद्धिसामथ्य॑मात्रेण संपादयितुं अशक्यत्वमेतेरवाक्येगंम्यत 
इत्यथः ॥ ३ ॥ 

ननु जिज्ञासोः उक्तविशेषणस्य रिप्यस् सछृदुपदेशग्रहणादेव 

व्रियादारव्योपपत्तेः किमिति पनःपुनरूपदेशः कायं दृघ्युक्तमत आह- 

. रिप्यख सानाप्रहणं च रिद्गेवेध्वा अग्रहणे हेतून् 
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अधम-रोकिक~प्रमाद-नियानियविवेकविषयासंजात 
ददपूषेशरुतत्व-रोकचिन्तावेक्षण-जालया्भिमानादीन् 
तखतिपक्षैः श्रुतिस्मरृतिविहितेः अपनयेत् अक्रोधादि 
भिरदिसादिभिश्च यमेः ज्ञानाविरुद्रेथ नियभैः॥ ४ ॥ 

शिष्यसेति । शिष्यस्य ज्ञानाम्रहणं चकाराद्विप्ययग्रहणं : 
मुखादिचेष्टावचनग्यक्त्यादिलिङ्ुध्वा अग्रहणादिरेतून् तस्मतिपकष 
तन्निवर्तकैः श्रतिस्प्रतिविहितैः अपनयेत् इति संबन्धः । तानेवा 
ह-अधर्भयादिना । अधमः संचितः । ठोकिकः इदानांतनः 
प्रमादः कामचारवादमक्षणादिः । तत्र सूर्यादिदेवतोपासनादिनियमो 
पदेशेन अधर्मक्षपणं कारणीयम् । वज्यावज्यीदियतिधर्मशासे 
परमादनिरासः । नित्यानित्यविवेकस्य यो विषयः चेतनाचेतनरूप 
तसिन् असंजातं तत्ययन्तं न प्रदतं यदृढपूरैश्रुततवं तदुक्तिविशेषा 
युपन्यासेनापनीय विवेकपयेन्ततां नयेदित्यथेः । छोकचिन्तावेक्प 
लोकानां व्यवहारसाधुलासाधुत्वविचारलक्षणे, छोकेभ्यः पूजासन्माना 

पेक्षया तस्संसर्गोपरोधेन व्यवहरणं वा । एतच्च वक्ष्यमाणाभानित 

मदम्मित्वमिव्यादिशाख्रोक्तनिष्ठोपदे रेनापनेतव्यम् । जाल्यादि इत्या 
दिपदात् कुखवियादि गृह्यते । स्वपदाथपरिशोधनोपदे शेन जात्या 
भिमानं व्याजयेदित्यथेः । अभिमानादीनित्यादिपदेन तस्मयुक्त 
व्यवहारः अन्यपिक्करणादिगरहयते । अक्रोधादिमिरिस्यत्र आदिषपदेः 
अकामादयो गृह्न्ते। अरिसादिभिश्वेत्यादिपदात् सत्या्तेयत्रह्मचयौपरि 
ग्रहा गृह्यन्ते । तत्र जक्रोधादीनां अर्दिंसादीनां उपायोपेयमावेन उपदेश्च 
बोद्धव्यः । शोचसंतोषतपःखाध्यायेश्वरपरणिधानानि नियमा उच्यनः 
तषां ज्ञानाविरुदवेरिति विरेषणेन ती्थयात्राचान्द्रायणोपवातादि, 
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कर्मकाण्डपरायणवाह्यसाधनक्रियाप्रधनेश्वरपूजानिष्ठादि च यत् ज्ञान- 
निष्ठाविक्षेपकरं तस्यानादरणीयतां दशयति, यमनियमोपदेशस्त॒ 
सवेदोषनिराससाधारणोपाय इति द्रष्टव्यम् ॥ ४ ॥ 

एवं ज्ञानग्रहणप्रतिबन्धकनिवतकमुपदिर्य ज्ञानोदयहेतुजातमुप- 
दिरति- 

जमानित्वादिशुण च ज्ञानोपायं सम्यक् म्राहयेत्॥५॥ 

अमानित्वादि गुणमिति । आदिपदात् अदम्भितवादितच्ज्ञा- 
नाथददनान्तं गृह्यते । यद्वा अमानिवेन जदम्भित्वादिकं सहपटितत्वेन 
उपलक्ष्य आदिपदेन 'अद्ष्टय सेभूतानां' इत्यादिनोक्ता अद्र्रूवादयो 
धमा ग्राह्याः । अत्र सम्थक्पदं एतनिष्ठस्य सर्वदोषपरिदारेण अयल- 
रुभ्यं ज्ञानदाव्य इति दश्यितुम् । अयं भावः-नहि सङ्रद्रहणमात्रात् 
बिया दटोत्प्यते । (आदृत्तिरसङृटुपदेशात् इति न्यायात् | 
्रवणोत्तरकारं मननादिविधानसामथ्याच् । दृदववं हि फरपयन्तव्व 
विद्याया विवक्षितम् । जतः फलानुकूटतया यावनिर्विचिक्गित्सं 
तत्संजायते ताबदट्भुरुणा रिष्यं कृताथ कतु प्रवृत्तेन विचोपयोगा्थं वा 
अवृत्तनोपदेशः कायं एवेति ॥ ५॥ 

 एवमाचायेङ्ृत्यमुक्छवा तस लक्षणमाह- 

आचायस्तूहापोहग्रहणधारणशमदमदयानुग्रहादिसंप- 
ज्ञो रुच्यागमो दष्टादष्टभोगेष्वनासक्तः यक्तसवैकर्मसाधनो 
अह्यवित् बरह्मणि सितोऽभिन्नशृत्तो दम्भदपकुकशायय- 
मायामात्सयाृताहकारममत्वादिदोषवर्जितः केवलप- 
रानुप्रहभयोजनो बिद्योपयोगा्थी पूर्वैयुपदिशेत्- “सदेव 



१० ` उपदेशसाहक्षी । [ श्षिष्यप्रतिबोध- 

सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्', यत्र नान्यत्प 
इयति, "आत्मैवेदं सवम्", “आत्मा वा इदमेक एवाः 
आसीत्, “सर्वं खचिदं बह्म' इयादाः आत्मेक्यप्रतिपा 
दनपराः श्रुतीः ॥ £ ॥ 

आचा्थस्तिति । एतच तच्वजिज्ञासुनाऽधिकारिणा एवेविं 
आचार्य उपगन्तव्यो नान्यद इति दशयित नतु आचार्येण एव 
विधगुणेन भवितव्यं इति नियोगः क्रियते, तस्य कृताथ्वार्दि 
द्रष्टव्यम् । शिप्येणानुक्तस्याप्यूहनमूहः उपदे शसमसमयं शिष्यप्रति 

प्यनुकूखापूवयुक्तिकस्यनं वा, शिष्यस मिथ्याग्रहणापाकरणसामथ्य 
मपोहः, सिद्धान्तप्रतिपक्षनिराकरणसामथ्यं वा--रिप्यकृतप्रश्ाक्ष 
वाक्यानां सद्योऽवधारणसामर्थ्यं हणम् । गृहीतानां तेषां सारास 
रावधारणपूवेकं प्रदयुक्तिसमये सरणयोभ्यतापादन धारणम् 

शमदम व्याख्यातो । दया दुःखिनं प्रति अनुजिघृक्षा | तदनन्त 
दुःखिनो दुःखापाकरणे प्रव्तिरनुग्रहः । आदिशब्दात् उपसन्नः 

विनीतस्यानग्रदीतस्यापरित्यागो गृह्यते । यस्तु-पहिसानुग्रहयोरनाः 
म्भीः इति गौतमेन संन्यासिधर्मो दरतः, यच्च--भन व्याख्याः 
परो यतिः" इत्यादिवचनं, तत् स्यातिलामपूजापाण्डित्यवृद्यादिः 
तुप्रवृत्तिविषयमित्यदोषः । संपन्न इति पूर्वीक्तगुणेराद्यतोच्यते 
रुन्धागमः खगुरुभ्यः प्राप्तविचयोपदेशः । अनेन विरोषणेन गुरं 
साप्रदायिकलमपि शिष्येणान्येषणीयमिति - सूचयति । चा भोः 
एेहिकाः, अदृष्टाः पारखोकिकाः तेप्वनासक्तः । तत्साधनरोकाराधः 
तपोयज्ञादिप्रवृत्तिशु्य इत्यथः । यतः व्यक्तानि सवेकर्मणां साधना 
धनदारसं्ुशधियृङधोपवीतादरीगरि येन स तथा । जतो भोगानाः 
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क्त इति विदित इत्यथः । ब्रह्मवित् महावाक्याथगप्र्यगात्मतच्चज्ञान- 
वानित्य्थः । तकि परोक्षतेव, नेत्याह-- बरह्मणि थित इति । 
अह्मणि सितिनाम नित्यापरोक्षं बहयेवाहमसमीति स्फुटानुभवेनावया- 
नम् । एवेविधोऽपि न यथेष्टचेष्टावानित्याह--अभिन्नवरृत्त इति । 
न भिन्नं नोद्धतं वृत्तमाचारो येन स॒ तथा-शिषटविगर्हितो न 

भवतीत्यथः । दम्भो धमेध्वजितं आसनो लोके धार्मिकत्वख्यापन- 
मिति यावत् । कुहकं परपतारणम् । श्ाय्यं न्यम् । माया परन्या- 
मोहनम् । मात्सर्यं गुणेषु दोषख्यापनम् । अनृतं मिथ्याभाषणम् । 
अहंकारो देहाभिमानः । ममत्वं पत्रशिप्यादिषु खत्वामिमानः । 
एतेदम्भादिदोषेव॑र्जित इत्यथैः । एवंविधस्य किमित्यन्योपदेर प्रवृत्तिः 
हत्यत आह- केवलेति । परस्य संसारसागरान्िरविण्णसख यः परम- 
पदपारप्रापणरूपोऽनुग्रहः तदेव प्रयोजनं यस स॒ तथा । केवलवि- 
रोषणेन आनुषङ्गिकमपि प्रयोजनान्तरपरवृत्तिहेतुं वारयति । तर्हि जि 
निरनिमित्तमेव परानुप्रहेऽस्य प्रवृत्तिः उन्मत्तप्रवृ्तिवयादच्छिकी, 

उपयोगो विनियोगः भ्चात्वाटे 
कृष्णविषाणां प्रास्यति! इत्यादिवत् (त्यज धममधरम च उमे सत्यानृते 

त्यज । उभे सत्याऽनृते त्यक्त्वा येन॒ त्यजसि तत्यज ॥' इत्यत्र 
येन ज्ञानेन धमादिषु प्रवृत्तिनिरोधेन तानि परित्यजसि तञ्ज्ञानं 
परित्यज इत्युक्तं ज्ञानस्यामूतखात् खरूपेण त्यागायोगात् विचिषट 
शिष्ये प्रतिपादनं प्रतिपत्तिकमं क्रियते । तच्च वस्तुमदिप्ना परानुप्रहतं 
प्रतिपद्यत इति भावः । एवेविध आचायः पूर्वमुपदिरोदि्युक्त, 
तत्र उपदेशक्रमं दशेयति। प्रथमं किमुपदिरोत् इत्यपेक्षायां आलेकल- 
प्रतिपादकवाक्यान्युपदिरोत् इति तानि वाक्यानि पठति- सदेवेत्या- 
दिना! इव्यासेकलप्रतिपादनपस्मर्त 



१२ उपदेशसाहस्री । [ शिष्यप्रतिबोषः 

यत्र नान्यत्यश्यतीःत्यत्र 'नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूम 
इति वाक्यदोषः । '्रहयेवेदे विश्वमिदं वरिष्ठम् इति शेषः । अ 
सत्-भूमा-आसमा-ब्रह्मरब्दाः पर्यायाः । अनेकशाखादिगतवाक्यं 
दाहरणम् "गतिप्तामान्यात् इति न्यायेन अविरोधतः खाथपरःः 
ख्यापनाथेम् ॥ ६ ॥ 

किं तद्भू्यादिशब्दैः वस्तृच्यते कथं च तदद्धितीयमवगम्य 
इत्यपश्चायामाह-- 

उपदिश्य च ग्राहयेत् बह्मणो लक्षणम्-य आत्मा 
पहतपाप्मा", 'यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्, योऽशनायापिष 
स = {>> ४ १ € "~ (१ ६ 
से, नेति नेति, 'अस्थुटमनणुः, (स एष नेतिः, अद 

द्रष्ट, %विज्ञाममानन्दम्", सलं ज्ञानमनन्तम्", अद्य 
नाठम्येः, स वा एष महानज आत्मा, “अप्राणो ह्यमनाः 
'सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः", “विज्ञानघन एवः, (अनन्तरः 
बाह्यम्", “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितात् 
'आकाश्चो तै नामः इयादिग्रुतिभिः ॥ ७ ॥ 

उपदिश्य च ग्राहयेद्रङ्मणो लक्षणमिति । “ोऽरनायापिप 

शोकं मोहं जरां सघ्युमत्येति इति शेषः । आनन्दम् अननः 

इत्युभयत्र ब्रह्म इति वाक्यरोषः । एवं सवत्र वाक्येषु रेषाक्षरा 

श्रतिपरिचयेन पूरणीयानि म्न्थमूयस्तवान्न सवत्र प्रदश्यन्ते । पय उ 
त्मापहतपाप्माः इत्यादि प्राजापत्यवाक्येन जाम्रदायवखासु द्र 

नानुगतः अवस्थाधर्मरहितोऽशरीरः प्रियाप्रियाभ्यामसंसष्टः प्रः 

स्मेव परज्योतिः परंब्रह्म उपास्यं ज्ञेयं च इति प्रकरणार्थोपन्याः 
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श्यश्रहक्यमुपरक्षयेविवयर्थः । य आत्मा सर्वान्तरो दषट्ुद्धिवृत्तिल- 
क्षणाया द्रष्टा प्राणनादिग्यापारोपरक्षितः स एव॒ अङनायादिप्राणा- 
न्धःकरणरारीरधमातीतः साक्षादपरोक्षाद्रह्यति द्वितीयवाक्या्थः । 
भ्ैति नेति" इत्यादिवाक्यानां सकलददयप्रविलापनेनाद्धितीयासमत- 
रवोपलक्षणपरत्वम् । “अदृष्ट द्रष्टु" इत्यादिना, (नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट 
हत्यादिवक्यैः सह सव॑साक्षिप्रत्यगामेव अक्षरं यसिन्नव्याक्ृताका- 
कषादिधरित्यन्तं जगत् ओतं च प्रोतं च इति तक्व॑पदार्थपरिशोधनपूर्ैकं 
वाक्यार्थो दर्दितः । तत्र अपूवैमिव्यादिना कायेकारणत्वादिधमेरदित- 
लवेन तददाथे उपलक्षितः । स्वानुमूरिति सर्वसाक्षितया संपदार्थः, 
अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्याथेः इति विभागः। मनःप्राणादिषु प्रकाश- 
वेन प्ररकत्वेन च उपलक्षितं आत्मतत्वं ब्रह्म विदिताविदिताभ्यां 
कायकारणाभ्यामन्यत् इति तत्खरूपं निवेयते--“मन्यदेव तद्धि 
दितादथो अविदितादधि इत्यनेनेत्य्थः । कचिदाकाररब्देनापि ब्रह्म 
रक्षत इत्याह--आकाश्चो बे नामेति। नामरूपयोः जगद्धीजमूतयोः 
भव्याङ्ृतयोः यो निवेहिता प्याकतौ ते नामरूपे यदन्तरा यख मध्ये 
तेते न ततः प्रथक्खतन्रे । (तद्रू तदमगरतं स॒ आसा इति 
वाक्यरेषात् । "दहरोऽसिन्नन्तराकाशः' इत्यत्र आकारदब्देनापि 
ह लक्ष्यत इत्यथः । भादिपदात् प्राणोऽसि प्रज्ञासा प्राण इति 
हिषाच' । इत्याचाः श्रुतयो गृह्यन्ते ॥ ७ ॥ 

६ न केवर श्रुतिभिरेव ब्रह्मणो रक्षणं ्राहयेत्--अपि तु स्मृति- 
श्ेयाह-- 

 स्मृतिभिश्च-'न जायते भ्रियते वा, "नादत्ते कखचि- 
भाम्” 'यथाऽकाशः सितो नियम्, शपरस चापि 



१४ उपदेशसादखी । [ शिष्यप्रतिगोध 

मां विदि, न सत्तन्नासदुच्यते (अनादित्वाज्निगुण 
त्वात्", “समं सर्वेषु भूतेषु", “उत्तमः पुरुषः" इलयादिभि 
श्रुत्युक्तरक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मासंसारितप्रतिप 
दनपराभिः तस सर्वेणानन्यत्वग्रतिपादनपराभिश्च ॥८ 

स्मृतिभिश्ति । श्रव्युक्तरक्षणान्तं च इ्युपरक्षितं तत््वमि्य्थः 
८विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति को न्वेनं जनयेत्पुनः । मव्यः चिन्भृ्युः 
वृक्णः कसान्मूलासरोहति इति पृष्टस जगन्मूलकारणववेनोपरक्षित 

खरूपं विज्ञानानन्दलक्षणम् इति तत्पदाथंतच्वमुपटक्षितमित्यथेः। ए 
(ब्रह्मविदाप्नोति परम्'ति प्रकृत ब्रह्मणः सत्य ज्ञानमनन्तं तरह 
इति खषूपं निर्दिरय, (तसराद्रा एतसादात्मन जकाश्चः संभूत 
इत्यादिना जगक्रारणतेनोपलक्ष्य तस्येव सृष्टेषु कायकारणसंघातेपु प्रवे 
दशेयिता, 'अदर्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते'इत्यादिना प्रपञ्चपवादेन सवौध 
सवेसाक्षिणमात्ानमानन्दरूपं "ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" इति “अथ सोऽम 
गतो भवतिः, (स यश्चायं पूरुषे यश्चासावादिव्ये स एकः" इति 
तत््वमुपलक्षयेदियथः । (स वा एष महानज आसा योऽयं विज्ञ 
नमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय आकाञ्चससिन्छेते सवस्य व 
इत्यादिना जाम्रदा्यवखाधर्मेः अनन्वागतसयासङ्गस्य कामाकामाभ 
संसारमोक्षावनुभवतो बुच्यादिसाक्षिणश्िदारमनः अन्तहदये आ 
दाशब्दवाच्याजरामराभयादिलक्षणब्रह्माभेद इति तच्वमुपरक्षिः 

मित्यः । "दिव्यो ह्यमूः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्रा 
ह्यमनाः शुभो ह्यक्षरात्परतः परः" इति, “अथ परा यया तदक्षर 
थिगम्यते यत्तदद्वेसयम्” इत्यादिना आह्यग्राहका्यनेकोपाधिप्रतिषे 
नोपलक्षितस्य सर्वभूतयोनितरेन च संमावितसख सवैज्ञस्य सवेविदं 
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प्िविस्फुलिङ्गादिवत् जीवरूपेण विमक्ततोत्तया प्राप्तपरिच्छेदशङ्का- 
निराकरणेन प्रत्यक्तत्वमुपरक्षितं भ््रहेवेदं विश्वमिदं वरिषम्- 
इ्यन्तनेत्यथेः । ददं सवे यदयमात्मा ईति सवस ददयस्य जतम- 
व्यतिरेकेण खरूपाभावमुक्तं दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तेर्पपा्य किं तदात्मन 
रुपं हुत्यपक्षायां--“महद्धूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवः इति 

त््वमुपदिष्टमित्य्थः । (तदेत द्रह्यापूच॑मनपरमनन्तरमवाद्यः, “अयमा- 
त्मा ब्रह्म स्वानुमूः' । विरुद्धामिः इति स्मृति विशोषणम् । श्रुटयुक्तंऽथ 
समृप्युदादरणं प्रतिपत्तिदाव्यौयं न श्रुतेः प्रामाण्यसिच्यथेम् । विदोषणं 
च सांस्यादिस्मरृतावतिप्रसङ्गव्यावृच्यथमिति द्रष्टव्यम् । परमात्मा- 
संसारिखप्रतिपादनपराभिः इत्यादि विरोषणद्भयं श्ुतिस्मरत्योः साधार- 
रम् । परमश्चासावात्मा च परमासमा। परमं च अस्याविातत्काये- 
संघाततदवस्थासाक्षितया अव्यभिचौय॑टुप्तप्रकाद्चखमभावत्वम् । तस्या- 

संस्तारित्वप्रतिपादनं संघातादवसखात्रयोपाधः सम्यग्विवेचनम् तत्परा- 
भिरि्यथः । तस शोधितस्य ववंपदाथसख सर्वेण सवमसिनिति सर्व 
सवापिष्ठानं ब्रह्म तेन अनन्यत्वं तदेकातमत्वं तस्मतिपादनपराभिरित्यथः। 
न्यायानुगृहीतश्चेव्यसिननर्थे चकारः ॥ ८ ॥ 

एवं वाक्योपदेरोन तदर्थोपलक्षणपरश्रतिस्मरृतिव्याख्यानेन च 

परतियोधितं शिष्यं अज्ञानसंशयविपर्ययापोहेन उपदिष्टार्थे मत्तििश्च- 
ल्माय पुनः पृच्छेदाचाये इति आचायकरृत्यमाह-- 

| एवं धुतिस्मृतिभिः गृहीतपरमात्मरक्षणं शिष्यं 
संसारसागरादुत्तितीषु पृच्छेत् कस्त्वमसि सोम्येति ॥९॥ 

एवं श्रुतिस्प्रतिभिरिति- ।` तथाच रिष्यभरतिपपतिपरीक्षणाथी 
शुतिभवति-- यद्वि मन्यरे- सुवेदेति. दश्रमेवापि नूनं खं वेत्थ 

(८ (4 



१६ उपदेशसाहसी । [ शिष्यप्रतिनोध 

्रहमणो रूपम् । इत्या्ा हे सोम्य प्रियदशैन, करत्वं किमा 
इति ॥ ९ ॥ 

स यदि बरुयात्-त्राह्मणपुत्रः अदोन्ययः ब्रह्मचाय 
सम्-णृहस्थो वा, इदानीमसि परमहसपरिाट् संसा 
सागरात् जन्ममृत्युमहाग्राहात् उत्तितीषुरिति ॥ १० 

इति गुरुणाप्रष्टः यदि शिष्योऽप्रतिपच्यादिदोषप्रतिवन्धवश 

ब्रूयात् ब्राह्मणपुत्र इत्यादि तदा आचार्यो ब्रूयादिति संबन्धः 
असावन्वयो वंरो यस्य सोऽहं अदोन्वयः । असुकरदीक्षितवंरयोः 

मित्यथेः । महाग्राहो नक्रः तिमिङ्गिल वा ॥ १०॥ 

अहो अयमदापि देहाभिमानप्रतिबद्धज्ञानोदय इति तं त्याज 
व्याचायेः-- 

आचार्यो जयात् इदेव तव सोम्य मृतस्य शर 
वयोभिरदयते मृद्धावं वाप्यते तत्र कथं संसारादुद्ध 
मिच्छसीति । नहि नद्याः अवरे कूरे भस्मीभूते नद 
पारं तरिष्यसीति ॥ ११॥ 

इहैव तवेत्यादिना। वयोभिःपक्षिमिः। गृध्रदिमिरि्य्थः॥१ 

एवं स्थूखदेहाभिमाने त्याजिते ततो विविक्तमात्मानं मन्यम 
सन्--स यदि शिष्यो ब्रूयादन्योऽहं शरीरात् इव्यादि तदा भाच 
्रयादिल्यत्तरेणान्वयः । फथं हरीरादन्यत्वमवगतमित्यत आह 

स यदि घ्रूयात् अन्योऽहं शरीरात् । शरीरं ठ जा 
भ्रियते वयोभिरदते शसखाप्यादिभिश्च विनाश्यते = 
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शध्यादिभिश् प्रयुज्यते। तिन् अहं खङृतधमाधमेवशात् 
पक्षी नीडमिव प्रविष्टः पुनःपुनः शरीरविनाग्े धमीधमे- 

भवशषात् शरीरान्तरं याखामि पूषेनीडविनाे पक्षीव नी- 
रडान्तरस् , एवमेवाहमनादो संसारे देवमनुष्य ति्ङ्रिय- 
स्थानेषु खकमवक्चादुपात्तमुपात्तं शरीरं यजन् नवं नवं च 
-अन्यदुपाददानो जन्ममरणप्रवन्धचक्रे घरीयच्रवत् खक- 
मेणा भ्राम्यमाणः कमेणेदं शरीरमासाद् संसारचक्रभ्र- 
णात् अस्रा्ि्विण्णो भगवन्तमुपसन्नोऽसि संसारच- 
करमरमणप्रशमाय । तस्मात्निय एवाहं शरीरादन्यः शरी- 
शणि आगच्छन्यपगच्छन्ति च वासां सीव पुरुपसेति १२ 

शरीरं तु जायत इत्यादिना । चरीरावखाद्रष्त्वादश्याद्विका- 
रेणोऽटं द्रष्टा अविक्रायन्य इत्यथः । कथं तर्हिं देहादन्यस्र तव 

देहाभिमानपूवकरवं इति चेत्, अवियप्रयुक्तकामप्रवर्सितधमाधमव- 

श्ादित्याह-तसिन्नहमिति । खकृतविरोपणेन अहंकारपूवेकलयोत- 
नादहंकारस् चाविर्याविना केवटे आत्मन्यसंभवात् अविदाप्रयुक्ता- 

ममानमूल्लं धमौधमेयोरिति मावः । यचेवं जानासि मा तर्हि 
ह्म कार्षीः इति चेत् पूर्कृतकमवासनावशतय। उत्तरोत्तरकर्मप्वततेः 
नर शक्तोम्यहं निरोद्धुं इत्यमिपे्ाह---अनादाविति । हियमाणकरा- 
नदाः कचित्तरति कचिन्नेतयादिन्यायेनाह-क्रमेणेदं शरीरमा- 
स्येति । बहूनां कमणां संचितत्वेऽपि क्रमेणेव फकारम्भो न युग- 
[द् इत्येकभविकः्ववादः क्रमशब्देन निरस्यते । एतेन नि्यानित्य- 
रक आतमनो जातः इति फरितमाह-तसानितय एवेति॥१२॥ 

| उ.सा. 
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आचार्यस्तु विवेकोक्ति प्ररंसन्नभ्यनुजानाति- 

आचार्यो बरयात् साध्ववादीः सम्यक्पदयसि 
स 

मृषाऽवादीः बाह्मणपुत्रोऽदोन्वयो बरह्मचायासम् , गरहः 
वा इदानीमसि परमहसपरित्राडिति ॥ १३ ॥ 

साध्ववादीरिति । एवंविवेकवतस्तव वणोश्रमाद्यभिमानो भरा 
मूर एवरेत्याह-- कथं मृपाऽ्वादीरिति ॥ १३ ॥ 

कथं प्रान्तिमेम इति प्ृष्टवन्तमाचार्यो व्रूयात् इव्याद- 

तं प्रति बरुयादाचायेः स यदि ब्रूयात्-भगवन् , क 
महं मृपाञवादिषमिति ॥ १४ ॥ यतस्त्वं भिन्नजा 
न्वयसस्कारं शरीरं जायन्वयवजितस्ात्मनः प्रयः 

भ 

जासीः बाद्यणपुत्रोऽदोन्वय इलयादिना वाक्येनेति॥ २ 

तमिति । # व्रूयादिलेतदाद--यतस्त्वमिलयादिना । जा 
जन्म । अन्वयः पित्रादिः। संस्कारो जातकमादिरुपनयनादिश्च । ? 
अनासभूता जात्यन्वयसंस्कारा यस्य शरीरस्य तत्तथा । जाघ्यन्वः 

स्कारवनितस्यात्मनः करूटस्स्य खरूपमिव अहमिव्युिखन् इ 
ज्ञातवान् व्राह्मणपूत्र इत्यादिना वाक्येन | अतो विपर्ब॑यदरभः 
मृपाऽवादीरित्यथः ॥ १४ | १२९ ॥ 

उक्तमथ विश्यदीकर्तु रिप्यद्र्नमुत्यापयति-- 

स॒ यदि पृच्छेत् कथं भिन्नजालयन्वयसंस्कारं श्र 
कथं वा अहं जालयन्वयसस्कारवजिंत इति ॥ १६ ॥ 

सं यदीति ॥ १६ ॥ 
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गुरोरुत्तरदानाय प्रवृत्तिमाह-- 

` आचार्यो जयात् रु सोम्य, यथेदं शरीरं तत्तो 
भिन्न भिन्नजायन्वयसस्कारं त्व च जालयन्वयसंस्कारव- 
जितः इत्युक्त्वा त सारयेत्-सतेमहेसि सोम्य, परमा- 
त्मानं सवोत्मानं यथोक्तरक्षणं श्रावितोऽसि सदेव 
सोम्येदम्" इयादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च । लक्षणं 
च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिमिश् ॥ १७॥ 

आचाये इति । वक्तव्यसयार्थस अतिसूक्ष्मर्टिगम्यत्वात् साव- 

धानो भवेल्याह-- शृणु सोम्येति। ययेदमिल्यादि वर्जित इत्यन्तम् । 
शिषप्योक्तयनुवाद्वाक्यमुक्तवा तं शिष्यं पूर्वोक्तं परमात्मरशक्षणं सार. 
येदिति योजना । यसखरात् “सदेवः इत्यादि श्रुतिभिसदथानुकरूखाभिः 
पफृतिभिश्च यथोक्तलक्षणं परमात्ानं सवात्मानं श्रावितोसि, तसा- 
त्सतमहसि सोम्येति योजनीयो मन्थः । धय आत्माऽपहतपाप्मा 
इत्यादिभिः श्रुतिभिः, “न जायते इत्यादिस्ृतिभिश्च । पूवोक्तं 
्रह्मोपलक्षणं च तस्यात्मनः सतुमहसीत्यन्वयः ॥ १७ ॥ 

एवमुक्तं खरूपं सारयित्वा शरीरस भिन्नजा्यन्वयसंस्कारत्र- 

ज्ञापनाय तदुत्पत्तिप्रकारमुपदिशेदिल्याद-- 

छच्धपरमात्मरक्षणस्मृतये बरयात-योऽसावाकाश्च- 
नामा नामरूपास्यामथान्तरभूतः अक्षरीरः अस्थूखादि 
क्षणः अपहतपाप्मादिरक्षणश्च सर्वः ससारधमंः अना- 
न्थितः ्यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म", "य आत्मा सवान्तरः", 
अचो द्रा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो 
भेल्लाता नियपिज्ञानखरूपः अनन्तरः अवादयः विज्ञान- 



२० उपदेशसाहस्री । [ शिष्यप्रतिवं 

घन एव परिपृणः आकाश्चिवत् अनन्तशक्तिः आ 
। स ~€ 

स्थस्य अश्नायादिवर्जितः आविभोवतिसेभाषवनि 
खात्मविरक्षणयोः नामरूपयोः जगद्रीजभूतयोः खा 

€ [ ‰ ३ 

सयोः तच्वान्यत्वाभ्पामनिवेचनीययोः खयवे्य 
प € 

सद्धावमात्रेणाचिन्यशक्तित्वादयाकता अग्याङृतयोः 

लब्धपरमात्मेति । र्व्धा परमालमलक्षणविषया स्मृतिरनुमं 
येन तस्मे शिष्याय ब्रेयादित्यथेः । उपलक्षणत्वेन उक्तवाक्याः 
प्रकटयन् आत्मनः सकाशात् संघातोपत्तिप्रकारमाद-- योऽ 
लयादिना } यः शाखान्तरे प्रकरणान्तरे च आत्मादिशब्डैः प्रसिद्धे 
'आकाञ्चो वे नाम नामदूपयोर्निरवहिता ते यदन्तरा इत्यत्र छार 
निर्दिष्टः आक्रारनामा खातमविलक्षणयोः नामरूपयोः व्याकृत 
सर्वस आस्मेत्यन्वयः । आक्रादानामे्युक्ते मूताकाशरशङ्का स्याः 
‹आक्ाशोऽथान्तरत्वादिव्यपदे शात्" इति न्यायेन परिहरति-न 

रूपाभ्यामथान्तरभूत इति । भूताकाशस्य नामरूपान्तःपातिः 
तयोराधारम्त आसा आधेय आकाशचदेर्प्र इत्यथः । असङ्गा?ि 
राकालसाम्यात्परमाप्मापि अआकराशशब्देन श्रुतिषु कचिन्निरदि 
गोण्य। वृच्येति द्रष्टव्यम् । अतएवाशरीयो मूर्तिवार्जतः । अश 
द्मनिन्दियत्वादेरप्युपलक्षणं इत्यमिप्र् विरिन्टि--अस्थूल 
ठक्षण इति । अथवा अशरीरः शरीरादिसंघातरहितः इत्यत्र प्र 
सूचयति--अस्थूलादिलक्षण इति। यतः शरीरेन्दियमनःप्राणा 
हितः अतएव अपहतपाप्मादिलक्षणः । अभिमन्यमानस्याभावे 
मानाभावादित्यथंः । चशब्देन खतो विकाररादित्यं समु्ीय 
सवेविरेषणेः सिद्धमथेमाह-- सर्वैरिति । अनागन्धितः अर्भ 
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यर्थः । ननु एवं परमालनः अशरीरादिलक्षणववेऽपि जीवः रारी- 
दिलक्षण एव स्यात् इत्याश्खय तस ॒तेनानन्यत्वश्रवणान्मेवमित्- 
प्रेत्याद--यत्साक्षादिलयादिना । विक्ञतेध्युक्तं प्राप्तं विज्ञानक- 
लं वारयति- निलयविज्ञानखरूप इति । तत्र प्रमाणमाद-- 
पनन्तर इत्यादिना । आक्राशवत्परिपू्णे इत्यन्वयः । पूण इति 
ष्टाप्रत्ययो न कमणि कितु कतरि परिच्छेदाभाव्ोतीव्याकाशद- 
नन्तः | कथं एवलक्षणस द्र्ूलादिकमुक्तं इत्यत आद-अनन्त- 

क रिति “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति श्रतेः अनन्ता 
च्छिन्ना दक्षया मायावसारूपाः राक्तय उपाधयो यस्य सोऽन- 

तक्षक्तिमायाकायान्तःकरणेन्द्रियोपाधिभिद्रएत्वादिम्यपदेरभाग्भवति 

त्यथः । सर्वस सखावर्जगमस्य प्रपञ्चस्यामा खरूपमिव्यथः । तस 
मेत्यमसंसारितं खामाविकमाद-- अशनायादीति । आविभावति- 
पभावसाक्षित्वादेव तद्विवर्जित इत्यथः । एवं आत्मखभावसुक्टा 
(मरूपात्मकानातखमावं प्रप्चयति--खात्मविलक्षणयोरिलया- 

देना । अचेतनयोरिव्यथः । जगहीजमूतयोः इ्युपादानतमुच्यते । 
पथ॑तर्हिं आतमोपादानलश्रुतिरियत आद--खात्मखयोरिति । 
पादानाधारतामात्रेण कथमुपादानतसिद्धिः इत्यत जाद- सद्धाव- 

[त्रेणेति । सद्धावो नाम सत्वम् । आत्मसत्तामात्रेणेव आत्मनि 
सतयोः न प्रथक्सतोः आलसमनिष्टयोरिय्थः । तथाच खात्मेकतां 
तयोन।मरूपयोः प्याकता खातमन एव व्याकतौ इ्युपादानलखसि 
दवेरातमन इत्यभिप्रायः। कुत एवं चिद्रप्यातनः अचिद्रपेण खासम- 
व्किरणम् इत्यत आद--अचिन्त्यशक्तिवादिति । अव्याङृतयो 
अ्नभिव्यक्तयोरित्यथेः । अनभिव्यक्ततया लितं हि व्यक्तीक्रियते 
नैः ध्रागसत् अतिप्रसङ्गादिति भावः॥ १८ ॥ ५१५/ $> 
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उक्तरक्चषणयोनामरूपयोः यदाऽसो निष्पादयिता तदा किमा 
ते प्रथमे निष्पाधेते हति तदाह-- 

ते नामरूपे अभ्याङ्ते सती व्याक्रियमाणे तस्मा 
तस्मादात्मन आकाश्चनामाङृती स्रत । तचाकाशार 
भूतमनेन प्रकारेण परमात्मनः संभूतं प्रसन्नादिव सा 
लान्मरुमिव फेनम् । न सख्टि न च रुखिखादलयर 
भिन्नं फेनम् । सटिर्ग्यतिरेफेणादशेनात् । सजिटं 
खच्छ अन्यत्फेनान्मररूपात् । एवं परमात्मा नामरूप 
भ्यामन्यः फेनस्थानीयाभ्यां शुद्धः प्रसन्नः तदहिटशक्षणः 
नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्गियमाणे फेनस्थार्न 
आकाशनामाकृती सवतत ॥ १९ ॥ 

ते नामरूपे इत्यादिना । तसात् अपहतपाप्मत्वादिलक्षण 
एतस्ादचिन्यशक्तेः सवज्ञात् आकाश इति नामवाचकः आङ्ग 
वाच्याकार् इव्येवमाकारे सत्ते एवं व्यवहारयोग्ये अभूतामित्यथं 
वाच्यवाचकाकारेण सदात्मकर ब्रह्मेव मायावत् अभिव्यक्तमाकादा 
शब्दाथोलमकमिति तात्पयांथः । ननु कथंचिदारमनः अचिदासः 
काडयासमना निष्पत्तिरिति यङ्क टशन्तेन प्रत्याचष्ट तच्चाकारारः 
मित्यादिना । दष्टान्तं विवृण्वन् आत्मनः परिणामितश्ङ्क वार 

ति-न सलिलमिद्यादिना । सलिरुग्यतिरेकेण खरूपतः प्रथ 
नुपलम्भादिव्यथेः । फेनस्य सकिरद्धेदाभावे सलिल्खापि न 
भेद इत्यत आह- सलिलं विति । अतो न सङिल्मेव फेन न 
ततो भिन्नं किंतु अनिवेचनीयमित्यथः; । तथाच श्रुतिः "वाचार 
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कारो नामघेयमः इति दाष्ठन्तिकमाद-- एवं परमात्मेति । 
मङूपितामाकाशोयत्तिं निगमयति- ते नामरूपे इति ॥ १९ ॥ 

, इदानीं ततो वाय्वादुसखत्ति प्रतिपादयति-- 

¦ ततोऽपि स्थूकभावमापद्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणे 
7युभावमाप्ेते ततोऽप्यञ्चिभावं अभ्ररन्भाव ततः 
श्वीमावं इयेवंक्रमेण पवेपृवोनुप्रवेशेन पञ्चमहाभूतानि 
थिव्यन्तान्धुत्पन्नानि । ततः पञ्चमहामूतगुणविशिष्टा 
थ्वी । पथ्याश्च पञ्चात्म्यो त्रीहियवाद्या ओषधयो 
¶यन्ते ताभ्यो भक्षिताभ्यो खोदहितं च शुक्र च खीपु- 
रीरसबन्धि जायते । तदुमयमूतुकारे अविचाप्रयुक्त- 
शमखजनिमेथनोद्धृतं मत्रसंस्कृत गभारशये निषिच्यते । 
त्वयोनिरसानुप्रवेशेन विवधमान गभीभूत नवम दशमे 
7 मासि संजायते ॥ २० ॥ 

ततोऽपीत्यादिना । आकराश्चासना धिते नाम्य तदनुगतेन 
तरातना व्याक्रियमाणे ततोऽपि आकाशादपि स्थुलमावमाप्यमाने 
ती वायुभावमापयेते इति योजना । स्थूलभावः स्पश्चगुणेनोषचयः। 
नामरूपे आकाश्चासमतां प्राप्ति ते एव व्याक्रियमाणे वायुभावमाप- 

मेते इति वदन् विकारस्य विकारान्तरोपादानत्वे वारयति । एवमुक्त. 
त्रापि द्रष्टव्यम् । तदेवं मूतोत्पत्तिमुक्सवा तेभ्यः संघातस्य स्थूलसो- 

पञ्चिप्रकरमाह--पृथिव्याध्रेति । पश्चात्मक्य इति । पश्चीकृतप- 
बभ्रूतनिवैर्तिता इत्यथः । तदुभयं किया: लोष्ितं पुंसः शुक्रं चत्य- 

(~ ¢ 

‡;.। काम एव खजो विखोडको मन्था तेन निमथनोद्भूतमित्यथ । 
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“गभ घेहि सिनीवालि गभ॑ धेहि सरखति' इत्यादि गभौधानम 
संस्ृतमिव्यथेः ॥ २० ॥ 

एवं शरीरोत्पत्तिमुपोद्भाततयोपदिरय तख भिन्नजाव्यन्वयरसंस्व 
प्रष्टं प्रतिपादयति-- 

तजातं रब्धनामाकृतिकं जातकमादिभिः मच्रसंस्छ 
पुनः उपनयनसस्कारयोगेन बद्यचारिसंञं भवति । तः 
शरीरं पलीयोगसंस्कारयोगेन गरहस्थसंज्ञं भवति । तद 
वनस्थसंस्कारेण तापससंत्ते भवति । तदेव श्रियाविनिः 
सिनिमित्तसंस्कारेण परिव्राट् संज्ञं भवति । इयेवं त्व 
भिन्न भिन्नजालयन्वयसंस्कारं शरीरम् ॥ २१॥ 

तज्ञातमित्यादिना । जातमित्यख व्यास्या--लन्धनामाः 
तिकमिति । मूतोपादानकसेन पित्रादिनिमित्तकस्वेन च भिन्नाः 

न्वयो शरीरसक्तौ, इदानीं सम्कारमाद-जातकमादिभि। 
ति॥ २१॥ 

एवं स्थूटशरीराभिमानात् शिष्यं व्युत्थाप्य सूक्ष्मश्षरीराभिमा 
मपि तस ल्याजयन् तस्यापि मोतिकल्माह-- 

मनश्ेद्धियाणि च नामरूपात्मकान्येव “अन्नमयं 1 
सोम्य मनः' इयादिश्रुतिभ्यः ॥ २२ ॥ 

मनशरेव्यादिना । नामरूपास्मकान्येव भोतिकान्येवेल्यथः 
तत्र प्रमाणमाद--अन्नमयमिति । अतो मनदिसष्ष्मसंघातोऽ 
नात्मा भौतिकत्वात् स्थूरुवदिव्य्थः ॥ २२ ॥ 

कथं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं इत्यस्य प्रभरस्योत्तरमभिध। 
कभ चारः जात्यन्वयर्मम्काग्यर्यिन रति शिध्योक्तिपनचरा -उनउयार 
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म कथं चाहं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवर्जिंत इत्येतच्छृणु। 

ऽसौ नामरूपयोन्यांकतां नामरूपधमविरक्षणः 
इष नामरूपे व्याक्ुवन् सृष्टद शरीर खय सस्कारधम- 

[सितो नामरूपे इह प्रविष्टः अन्येरच्ः खयं पश्यन् 
तथाऽश्रुतः श्रण्वन्-अमतो मन्वानो-जविज्ञातो विजा 

मन् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि छकृत्वाऽ 
भेबदन् यदास्तेः इति । असिन्नथं श्रुतयः सहस्रशः 

वरतत्सष्ा तदेवानुप्राविशत्, “अन्तः प्रविष्टः शासता 

तननानाम्',“स एष इह प्रविष्टः" ,"एप त जात्माः+“स एत- 

मेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत, “एष सर्वेषु 
भ # 9, क 

तेष गूढोत्मा, शिवं देवतेक्षत हन्ताहमिमाक्िसो 
यवताः. इत्यायाः ॥ २३॥ 

रि कथं चेदयादिना । यस्तु नामरूपविलक्षणः पूर्वोक्तविरक्षणो 

7ामरूपातमकस सवस सरष्टा जासयन्वयसंस्कारवर्जतः स एवाविकृतः 

नष्टेषु का्कारणसंघातेषु प्रविष्टो जीवास्मेति शुतिस्मृतिप्रसिद्धलत् . 

त तस जाल्यन्वयसंस्कारसंबन्ध इति प्रतिपादयनाह-- योऽसावि- 

ह्ादिना । ननु परमास्मैव चेदिह प्रविष्टः पक्षीव नीडं तर्हिं करं 

प॒ सर्वनोपमभ्यत इति तत्राद- अन्येरदृष्ट इति । “अच्टो द्रष्टा 
हत्यादिश्वतिरिदा्थतो दिता । सवख यो विज्ञाता सवावमासकला- 

-ननन्येरवमासते सोऽस्ववेह भविष्ट इति भावः । अत्र मत्रमुदाहरति-- 

सत्रौणीति । रूपाणि सरीराणि विचित्य विरचय्य धीरो धीमान्सवज्ञः 

यतत्र प्रविद्य नामानि कत्वा देवोऽद मनुष्योऽह मित्यमिवादनादिव्या- 

-पारं कुवैन् यदास्ते तं वेदाहमेते' इति पूवोर्धनान्वयः । असिन्नथे 
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इति । सषटुरेव जीवरूपेण प्रवेश इत्यत्रत्यथैः । ब्राह्मणवाक्यान्यः 
दाहरति- तस्शृषटे्यादिना । "एष त आसमाऽन्तयाम्यस्रतः' ई 
वाक्यदोषः । स दृक्षणपूवकं जगत्या एतमेव प्रसिद्धं सीमानं शि 
कपासंधि विदाय भित्वा एतया ब्रह्रन्ध्रवाच्यया द्वारा छिः 
प्राप्त देहमध्ये प्रविष्ट इयर्थः । अन्तः प्रविष्टं कतरमेतः, ^ 
सन् भरियमाणो बिभर्ति", "एको दवो बहुधा निविष्टः", न्द्रं 
वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहु 
वदन्त्यभ्चे यमं मातसर्िधानमाहुः" इत्यादिमत्रत्राह्मणवादानप्य 
सूचयन्ति इत्याद्या श्रुतय इति ॥ २३ ॥ 

परमात्मेव स्ित्रज्ञ इति श्रव्युक्तेऽथे स्मृतीरय्युदाटरति-- 

स्मृतयोऽपि “आतेव देवताः स्वः, नवद्वारे ' 
देही, कषु्रज्ञं चापिमां विद्धि, समः सर्वेषु भूतेषु 
"उपद्रष्टानुमन्ता च, “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, “अश्री 
शरीरेषु" हत्यायाः । तस्मात् जात्यन्वयसंस्कारवर्वितस्तं 
मिति सिद्धम् ॥ २४ ॥ 

स्मृतयोऽपीति । शरीरे वर्तमानस्यपि शरीरधमीऽध्स्पशि 
श्रुतिं प्रमाणयति--अशरीरं शरीरेष्विति । पस पथगाच्छुक्र 
कायमव्रणमल्ञाविरं शुद्धमपापविद्धम्" इत्यादिश्वुतय आदिशब्दाथेः 
यस्मादेवं श्रुतिस्मृतिन्यायेराा देददेर्भिन्नः असङ्गः तदसंस्परष्ट 
तस्मादिति । प्रकृतमुपसंहरति- तसादिति ॥ २४ ॥ 

एवं परमात्माभदोपदेरोन जीवस्य जाघ्यन्वयस॑स्कारराहित्यमुः 
मवधायं तत्र खानुभवविरोधं शङ्ते- 

स यदि जरय।त~-अन्य एवाहम; सशी टःखी बः 
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{सारी-जन्योऽसौ मद्विरक्षणः असंसारी देवः तमहं 
ल्युपहारनमस्कारादिभिः वणौश्रमकर्ममिश्वाराध्य सै- 
` प्रारसागरादुत्तितीपुरसि कथमहं स एवेति ॥ २५ ॥ 

मत स यदीति । ज्ञलवादेः खात्मन्यनुभवसिद्धतवात् तद्विलक्षणेश्वर- 
मेभतव श्रत्यादिमिरुक्तमपि न संभावयामि कितु भिन्नमेव तमहं मन्ये 

तृ मीश्वरं, निकर ससायात्मना पर्यतः प्रत्यवायापत्तं; । अतस्त दव 

्रकमणा भक्त्या च आराध्य तसरसादान्मुक्तसंसारो भविष्यामीति 
प मतिरिति चिप्याभिप्राय इत्यथैः ॥ २५॥ 

मेवे वादीः भदद्दौन एव प्रत्यवायश्रवगात् इति गुरूः परिद- 
„ति- 
1 

। आचार्यो ब्यात्- नेवं सोम्य, प्रतिपत्तमहेसि प्रति- 
]र॑षेद्धत्वाद्धेदप्रतिपत्तः' । कथं प्रतिषिद्धा मेदगप्रतिपत्तिरि- 
वयत आद-'अन्योऽसाबन्योऽहमस्मीति न स वेदः, "ब्रह्म 
† परादाद्योऽन्यन्नात्मनो ब्रह्म वेद", 'मृयोः स मल्युमा- 

रोति य इह नानेव पञ्यति' इलेवमाय्या ॥ २६ ॥ 
म नेवं सोम्येति संम्रहवाक्यं आक्षेपसमाधानाभ्यां विवृणोति- 
: इथमितयादिना । पलयक्षविद्धख भेदस कथं तद्विरुद्धपमाणान्तरेण 
{श्रतिषेध हत्याक्षेपाथः । असंसारीश्वरस्य अप्रतयक्षत्वात्तद्धेदस खात्मनि 

त्यक्षत्वामावात् युखित्वायनुभवस ब्रान्याप्युपपत्तेः तद्त् भेदा- 
तव्यकसायायोगात् अन्यथा सिद्धाथश्वतिनिषिद्धो मेदो न मानमहैतीति 
पमाधानामिप्रायः। पथाहि अन्योऽसौ परमेश्वरो मद्विसक्षणः अन्योऽहं 

द्र तद्िटक्षणः संसार्यवेति योऽन्यां देवतामुपास्ते तादर्थेण पश्यति 
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न स वेद तत्वमिति मेददशनसख अविदयामूरुत्वमुक्तवा ध्य 
पड्युरेवं स देवानाम्” इति देवपड्युखप्राध्ि तस्य दशंयन्ति । न 
पराधीनाःमत्वतोऽन्यहैन्यं कृष्टे वा वर्तत इति । तथा योऽन 
अन्यदेवेदमि्यात्मनः प्रथगोव ब्रह्म ब्राह्मणजातिं वेद् तं तदेव 
ब्राह्मणत्वजातिः परादात् पराकुयात् तच्वविपखं कुर्यात् आत्म 
मामऽनात्मतया पदयतीति द्ेश्येव नतु हितमावह तीर्थः । एवं ५६ 
तं पगदात्, इत्यादि (सवे तं परादात्, इत्यन्तमुदाहरणं द्रष्टव्यम 

इहात्मनि यो नानेव परयति । इवशब्दो नानातदर्यनसय आभासः 
द्योतनाथः । स मृयोरल्युं संसारात्संसारं अनथपरम्परामेवाम्रोतीः 
थः । इत्येवमाद्या इति । नेह नानास्ि फिचनः, 'उदरमन 
कुरुते । अथ तस्य भयं भवति, इल्यायाः शतयो गृह्यन्ते ॥ २६ 

उदाहृताः श्रुतयो न भेददशनमात्रं निषेधन्ति करित मेददरिी 
परत्यवायमपि अनथेप्रापिरूपमवेदयन्तीत्याहद-- 

एता एव श्रुतयो भेदप्रतिपत्तेः संसारगमनं दशैः 
न्ति ॥ २७ ॥ 

एता एवेति ।॥ २७॥ 
मेददृष्टि निन्दिखा अमेददृष्टिं फर्वत्तया प्रशंसन् तस्या ' 

उपादेयतां दशेयति-- 
भ 9 1 © 

अभेदप्रतिपत्तेश मोक्ष दशयन्ति सहसरश्षः “स आत 
तत्वमसि इति परमात्मभावं विधाय 'आचार्यवान्पुर 
मेद" इत्युक्त्वा (तस तावदेव चिरम्" इति मोक्ष दः 
यन्यभेद विज्ञानादेव सयाभिसंधस्यातस्करस्येव दाहाः 
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लयाभिसंधस ससारगमनं दश्चयन्ति तस्करसेव दाहादि- 
दृष्टान्तेन ॥ २८ ॥ 

अमेदग्रतिपततेेति । तत्र श्रयेकदेशमृदाद्त्य व्याच स 
;आत्मेत्यादिना। तत्रव अन्वयग्यतिरेकोपपत्तिपरश्चतय्थमुदाहरन् उक्त- 
"मथ द्रदयति--अमेदविज्ञानादवेति । पुरं सोम्योत दस्तगरहीत- 
;मानयन्ति' इति खण्डे इममथ दश्चंयतीत्यथः ॥ २८॥ 

सुपुप्तो परमास्न्यमेदसंपत्तावपि तथा ज्ञानाभावापराधादेव 
: पुनरपि व्याघ्रादिभवेनोत्थितानां संसाराविच्छेदं दशयति शतिः । 
¡ परमासमामेदेनात्मन्ञानमेव मोक्षहेतुः इति सूचयतीत्यभिप्रल्याह-- 

त हह ग्याघ्रो वाः इत्यादिना च अभेददशेनात् स 
। खराट् भवतिः इत्युक्त्वा तद्विपरीतेन भेददशेनेन संसा- 
` रगमनं दशेयन्ति-'अथ येऽन्यथाऽतो विदुरम्ये राजान- 
सेऽक्षिय्यलोका भवन्ति" इति प्रतिश्ाखम्। तसमात् मृषे- 
.वैवमवादीः जाह्मणयपुत्रोऽदोन्वयः संसारी परमात्मविल- 
क्षण इति ॥ २९ ॥ 

त इह व्याघ्रो वेल्यादिना चति । अत्रैव उदादहरणान्तरमाद-अ- 
भेददरीनात् स खराडित्यादिना। "यदा देवेष एतसि्रदयेऽनास्मये 
ऽनिरुक्तेऽनिखयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवतिः 
“यहा ह्येवैष एतसिन्ुद्रमन्तरं कुरुते जथ तस्य भयं भवतिः इत्याचा 
तयोऽप्युदाहतेभ्या इत्याह--इति प्रतिश्ाखमिति । यस्मादेवं 
मेव्ुदशननिन्दया अभेदददनस्तुत्या च जीवस्य ब्रह्माभेदोऽवधारित 
जुततौ ब्राह्मणत्वा्यिमानस्र-मात्मनि .मिथ्यादृष्टितवं सिद्धं इति प्रकृत- 
सुपरंदरति-तस्मादिष्ठि+॥ २९ ॥ 
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यदुक्तं तमहं वल्युपहारनमस्कारादिभिर्वणीश्रमकर्मभिरारा 
सापि दृष्टिः भेददशंनापवादादेव न सम्बग्ट्टिरित्याह-- 

तस्मात् प्रतिषिद्धत्वाद्धेददशेनख मेदमिषयत्वा्क 
पादानख कमसाधनत्वाच यज्ञोपवीतादेः कर्मसाधन 
दानसख परमात्माऽमेदप्रतिपत्या प्रतिषेधः कृतो वे 
व्यः । कमणां तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां पर 
त्माभेदप्रतिपत्तिविरूदत्वात्। संसारिणो हि कमाणि 
धीयन्ते तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि। न परमात 
ऽभददरिनः। मेददशनमात्रेण च ततोऽम्यत्वम् ॥३ 

तसास्मतिपिद्धवादिति । भेद विभ करमपादानस्ये 
क्रियाकारकफलभदाश्रयमन्तरेण ` कर्मणः खरूपासिद्धिस्यथं 
“यज्ोपवीव्यवाधीयीत याजयेयजेत वा' इति श्रतेः य्ञोपवी तधार” 
कमेसधनत्वावगमात् साध्यकमीमावे तत्साधनपरिम्रदो नि 
इत्यमिप्रत्याद-कमेसाधनवाच यज्ञोपवीतादेरिति । कर्मसा 
योरुपादानम् कमसाधनोपादानं तेति विग्रहः] कथं अभेदप्रतिष 
मात्रेण कमेतत्साधनप्रतिषधसिद्धिः । कर्मणोऽपि अभेदप्रतित्तिसंभ 
दत्याशङ्कयाद--कमंणामिति । ब्रह्माहं कता चाहमिति विरुद्धः 
पत्योरेकसिन्पुरुपर समुच्चयायोगादिल्यथः । तर्हिं अधिकरायेभा 
निरालम्बनं कमकाण्डमप्रमाणं ख(दिति नेत्याह- संसारिणो दी 
संसारिणो जात्या्यभिमानवत इत्यथः । न परमात्मनोऽभेदद। 
इत्यथः। संसारिणोऽपि परमात्मानन्यल्वाक्कथं तस कर्मविधिः इ 
जह-भेदददीनमात्रेण च ततोऽन्यवमिति । न वस्त्र 
~ = ~~ 
भात्या ऋनि रति वान, | >^ ॥ 
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ध यदुक्तं ब्रह्मासमेक्यप्रतिपस्या कमणां तत्साधनानां च श्रुत्या 
प्रतिषधेः कृत इति तव्यतिरेकमुखेन साधयति- 

म " यदि कर्माणि कतेम्यानि न निवतयिषितानि करम. 
पक्तौधनासंबन्धिनः कमेनिमित्तजात्याश्रमादसंबन्धिनश्च 
(परमात्मनश्च आत्मनेचामेद प्रतिपत्ति नावक्ष्यत् “सत आ- 

, क ॐ © ओ पु 

ष्त्मा तवमसि इत्येवमादि भिनिंितरूपेवाक्येः, भेदप्र- 
तिपत्तिनिन्दां च नाभ्यधाखत् “एष नित्योमहिभा- 
ब्राह्मणस्यः, “अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन; 

3 1 अत्र स्ेनोऽसेनः' इत्यादिना ॥ ३१ ॥ 

यदि कमाणि इत्यादिना । परमात्मनश्च इति चकारादात्नो 
ब्रह्मणेवामेदपरतिपत्तिमिति योज्यम् । एवमादिभिरिति । अर्ह 
त्रहमासीत्यादिवक्यं गृदयते--निधितरूपवोक्यरिति । संवादिवि- 
श्ववादिप्रमाणान्तरासिद्धविपयत्वे सति अनन्यदोपतया च खाथकपर- 
भवेन निर्णतखभाभैरिलथंः । मेद प्रतिपत्तिनिन्दामिति । “गयोः 
पि मद्यम् दत्यादिमिव।क्यरिति रोषः । ब्राह्मणस ब्रह्मविदः स दि 
मुख्यो ब्रह्मणः भस ब्राह्मणः" इति श्रते इत्यथः |॥ २१ ॥ 

 उदाहूतवाक्यानां क्रमेण तादपर्यमाह-- 
। € 9 कः+ © ॥स (4 [ 

 केमासंवन्धिखरूपत्यं कमेनिमित्तवणायसंबन्धरूपतां 
| ४ 

{च नाभ्यधासखत् कमाणि च कमसाधनानि च यज्ञो- 
दीतादीनि यचपरितित्याजयिषितानि तस्मात् ससाधनं 
कमे परित्यक्तव्य् सुसुश्चुणा परमात्माऽभेददरनविरोधात् 

कर 

आत्मा च परणएवेति प्रतिपत्तव्यो यथाध्रत्यक्तरक्षणः ३२ 
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कृमीसंबन्धीलयादिना । यदि कमीदीनि न परितित्याज 
तानि तर्हिं एवमुक्तं सवै नाभ्यधास्यदिति संबन्धः । अमिध 
श्रुतिः तं तमर्थम् , जतो ब्रह्मासनज्ञानमिच्छता कमादीनि परिय 
नीत्याह--तसादिति ॥ ३२ ॥ - 

तदेवं आगमावष्टम्मेन निरूपितं ब्रह्मात्मेक्यं युक्त्यापि म्यः 
पयित उत्तरो अन्थः । तत्रक्षप्ता रिप्यो जीवपरमात्मानौ व 
भिन्नो विरुद्धधर्मसंसर्गित्वात् रीतोप्णवत् इत्यनुमानेन प्रत्यर्वा 
टत्या्- 

स यदि ब्रूयात् भगवन्, दद्यमाने कलिदयमाने वा 
प्रयक्षा बेदना-अश्चनायादि निमित्त च प्रयक्षदुःखः 
परश्ायमात्मा, अयमात्माऽपदहतपाप्पा विरजो विम 
विशोको विजिषत्सोऽपिपासः स्वेगन्धरसवजित 
सवेश्ुतिपु स्मृतियु । कथं तद्विरक्षणः अनेकसंसारः 
सेयुक्तः परमात्मानमात्मत्वेन च मां सेसारिण परम 
त्वेन अभिमिव शीतत्वेन प्रतिपयेयम् । ससारी च 
सर्वाभ्युदयनिःश्रेयससाधने अधिकृतः अभ्युदयनिः' 
ससाधनानि कमणि तत्साधनानि च यज्ञोपवीतारद 
कथं परियजेयमिति ॥ ३३ ॥ 

स यदीत्यादिना । एवं विरुद्धधभेवच्हेतुमुपपाद्य अनुमा 
ह- कथं तद्विटक्षण इति । एवंसति मेदस ताचतिकतसेन क 

त्ताधनपतियागालकल संन्यास नाप्त्यपस इप्याह--पंत 
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ये पत्रानुमाने तावद्धेतवसिद्धि दशेयितुं उपक्रमते-- 

रे तं प्रति जूयात्-यदबोचो दह्यमाने चखि्यमाने वा देहे 
मृक्षा बेदनोपरभ्यते ममेति तदसत्। कस्मात् । दद्यमाने 
डेधमान इव वृक्षे उपरुब्धुरूपरृभ्यमाने कमणि शरीरे 

गाहच्छेदवेदनाया उपरभ्यमानत्वात् दाहादिसमानाश्र- 
पव बेदना । यत्र हि दाहः छेदो वा क्रियते तत्रैव भ्यपदि- 
तति दाहादिवेदनां लोकः न वेदनां दादादयुपब्धरीति। 
पथं । क ते वेदनेति पष्टः शिरसि मे वेदना उरसि उदरे 
हि वा यत्र दादहादिस्तत्रैव व्यपदिशति न तूपरुब्धरी 
ते । यद्युपलन्धरि वेदना स्यात् वेदनानिमित्त वा 
हच्छेदादि वेदनाश्रयत्वेनो( नभ्य )पदिशदाहाद्याश्रय- 

यत् ॥ ३९ ॥ 

तं ग्रति ब्रूयादित्यादिना । जीवपरमातमानाविति किं उपाषिभे- 
विशिष्टं वस्तु यथाप्रतिपत्ति निर्दिद्यते किंवा चेतन्यमात्राक्रारम् । 

साधे वाधव्यमिचारो । आक्राश्चभेदवदोपाधिकसय भेदस्य अवास्तव- 

वरात् , मेदमात्रसाधने सिद्धसताधनलाच इत्यमिप्रल्य द्वितीयऽपिद्धि 
छ तामुपपादयति-तद सत्कसादित्यादिना । वृक्ष इव 

ने छिद्यमाने शरीरे दाहच्छेदनवेदनाया उपरभ्यमानत्वात् । 

{हादिसमानाश्रयैव दाहच्छेदादिवेदनेति योजना । शरीरस्यैव तदुप- 
ऊम्शूत्वशङ्का वारयितुं तद्विशिनष्ट --कमेणीति । कसे साधयति 
{-भडपलब्धुरुषलमभ्यमान इति । उक्तमथ लोकमरसिच्या द्रढयति . 

कऋर्धीति । तत्रैवानुभवमपि प्रशषपूवेकममिनयति---कथमित्यादि 
ना ४. पनस्तदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति-- यद्यपरन्धरीति । 
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उपदिरोदिव्यसातपूवै उपरब्धारम् इत्यध्याहारः । यदुपल 
वेदना खात् तदा दाहायाश्रयदेह दे शवत् बेदनानिमित्तं द्[ह् 
दिजवेदूनाश्रयत्वेनोपरन्धारमुपदिशेष्ठोकः। नैवमुपदिशन्ुपलम 
अतो दाच्छेदादिसमानाश्रयैव वेदनेति योजना ॥ ३४ ॥ 

तत्रैव युक्तयन्तरमाह- 

स्य च नपरभ्यत चक्चुगतरूपवत् । तसात् 

च्छेदादिसमानाश्रयत्वेन उपरभ्यमानत्वादाहादिवत 
मेभूतेव बेदना । भावरूपत्याच साश्रया तण्डुरपाक 
वेदनासमानाश्रय एव तत्सस्कारः । स्मृतिसमान 
एवोपरभ्यमानत्वात् बेदनाविपयः। तन्निमिन्तवि 
देषोऽपि संसकारसमानाश्रय एव । तथा चोक्तम् ' 
सस्कारतुस्याऽधी रागद्वेषौ भयं च यत् ॥ ग्यते र्ध 
तसखाज्जाता्चद्धोऽमयः सदाः ॥ ३५ ॥ 

खयं चेति । यथा चक्षुगेतं रूपं न चक्चुषा गृह्यते तथाऽ 
वेदना आत्मना न गृह्येत कर्मकर्वृत्वविरोधादिल्य्थः 
वेदनाश्रयत्वनिराकरणमुपसंहरति--तसखादिति । ननु वेदना 
दुःखं न तदचेतने देहे संभवति, सुखदुःखादिधर्माणां चेतना 
नियमात् । यदि पुनः चेतनोऽप्यास्मा न वेदनाश्रयः तदा शः 
प्यचेतनं न तदाश्रयः इत्यनाश्रयेव वेदनाऽस्तु, बेद्धिरपि तथ 
पगमात् इत्यत आद- भावरूपलाञ्ेति । भावरूपत्वं कायैः 
वेदना साश्रया कायत्वात् तण्डुलपाकादिवत् इत्यथः । हेतो 
जकतामाशङ्खय विपक्ष वाधकमाह-वेदनासमानाश्रय इ 
+ 
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ञ््ोदित्यथः । यद्वा हेतसिद्धि परिहरति-बवदनास्मानाश्रय एवं 
स्कार इति । वेदनाया अकाय॑त्वे तत्संस्कारस्मृत्योरभावाक्ता- 
षरे पादे मे वेदनाऽमूत् इत्यादिव्यवहारो न सादित्यभिप्रायः । 

वा साश्रया यदि वेदना तर्हिं आ्माश्रयेव खात् आल- 
येव तत्संस्कारस्रय देरुपलम्भात् इत्याशङ्ञयाह-बेदनासमाना- 

[प्रय एव ॒तत्संस्कार इति । यस्खा वेदनोऽपलभ्यते तरख एव 

 वज्ञन्यसंस्कारादिः, वेदना तत्संस्कारस्मृतीनां एकाश्रयत्वनियमात् , 
पचैदनायाश्च उपरब्धकर्मनिषठत्वोपपादनात् नोपठब्ध्यात्मनि तत्सं 
कृकारादीत्यथः | तदेवानुमानेन साधयति--स्मृतिस्मानकाट ए- 
धति । समृतेर्यः कालो जाग्रस्खम्रवस्थारूपः तत्रैव उपरभ्यमानत्वात् 
सषु्यादावनुपलम्यमानल्वात् वेदनाविषयो वेदनासमानविषयः। समा- 
रय एव तस्संस्कारहद्यक्षरा्थः । ' तथाचयं प्रयोगः--वेदनादिरना- 

पराश्रयः अनातसमप्रत्ययकाट एव उपलन्विगोचरत्वादेहकादयादिवदि- 

ते । इतोप्यनात्माश्रय एव वेदनादिसित्याह-तन्निमित्तविषयश्चेति । 
गत्तस्या वेदनाया यन्निमित्तं दाहच्छेदादि तद्विषयो द्वेषोऽपि संस्कार- 
लृल्याश्रयः अनालाश्रय इत्यथः । अयमिह प्रधट्टिकाभिप्रायः-देहे 
छेध्चमाने दह्यमाने च अहं छिन्नो दग्ध इति च देहाभिन्नमासानं 

परन्यमानः संतप्यते जनः, तन्निमित्तकवेदना तत्संस्कारस्मृतिद्रेषांश्च 

दहाभिन्न एवास्मन्युपरभ्यते न देहाभिमानदहीनावखायां देहश्योपल- 
ऽयमानत्वादुपलन्धिकर्मेव नोपरब्ध्याश्रय इति संघातस्येव वेदनादि 
वीरस तस्य साक्षिण आत्मन इति नियश्चुद्ध एव आमेति। एवं निरूपि- 
पैङ्द्धसंमतिमाह- तथाचोक्तं रूपेति । ख्यं नीरपीतादिविषय 
ता "संस्कारः सृक्षमावस्या तदनुभवसंस्काये वा स्प्रतिहेतुः स॒ रूप- 
¶ा गगनः ५ अ 0 0 0 > + 1 #॥ 98961 1 ननन यकत व च 
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रागद्रेषयोः तो रूपसंकारतुल्या धीः यच्च मयं त्रासस्तदपि रूपसंर 
तुल्याधीत्यथंः। किमाश्रयत्वमेषामित्यत आदह- गृह्यते धीभ्रयमि 
गरह्यते तत्रयमेतदिति रोषः । संकल्पविचिकितादेरप्युपलक्षणमे 
यद्यसात् रुपादिसंस्कारः तजन्यरागादिसवै धीसंशितमेवोपल 
न तत्साक्षिसंभितं तत्तसात् ज्ञाता आत्मा सदा शद्धो रागद्रेषरं 
अभमयश्च संसाररहित इत्यथः ॥ ३५ ॥ 

युक्तया संमत्या चोपपादितं वेदनादीनामपि अनात्मधमवं 
प्रश्नपूर्वकं श्रुत्या प्रतिपादयस्तदाश्रयविरोषं निधोरयति-- 

किमाश्रयाः पुनः रूपादिसंस्कारादय इति। उच्य 
यत्र कामादयः। क पुनस कामादयः कामः संक 
विचिकित्सा इयादिश्रुतेः बुद्धावेव । तत्रैव रूर्पा 
स्कारादयोऽपि “कखिन्ु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ह् 
इति श्ुतेः- “कामा येऽख हृदि शिताः, (तीर्णो 
यदा सवान् शोकान् हृदयस्य, “असङ्गो ययम्", “ 
अस्यैतदतिच्छन्दाः' इलयादिश्रुतिभ्यः, “अविकार्यः 
1 अनादिः वाञ्चिगे १ । च्यते", त्वा्िगणत्वात्ः इलयादि । इच्छाद्वेष 
च क्षत्रस्यैव विषयस्य धर्मो नात्मन इति स्मृति 
कमेस्थैवा्ुद्धिः नात्मस्था इति ॥ ३६ ॥ 

किमाश्रया इत्यादिना । इव्यादिश्चुतेः “एतत्सव मन 
इत्यवधारणात् मनोवुच्योश्वान्तःकरणासमनैकत्वाहू द्धावेव कामादः 
आसनि इत्यवधारितमिव्यथः। कामदेवु्ाश्रयत्वेऽपि कथं 
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कततमाह-- तत्रेवेत्यादिना । काभादेः अन्तःकरणनिष्ठसे वाक्यान्तरं 
प्ठिति-कामायेऽखयेति। "तीर्णो हि तदा सर्वान्हृदयस्य' इ्यक्तः 
तेनिद्रानानामेव तेषां हृदाश्रयलं गम्यते तसात् शोकनिमित्तरूपा+ 
दरस्स्काराणामपि बु्याश्रयलं युक्तमेव, अन्यथा सवैविरोषणानुपपत्ते- 
हिहैत्यथेः। इदानीमात्मनो वेदनाकामद्वषाचसंसपर्टत्वे श्चतिस्णरती पठ- 
त--असङ्खो हीदयादिना। अतिच्छन्दा इति छान्दसं रूपविरेषण- 
बरात्। अतिच्छन्दं छन्दः कामः अतिगतकामं असंस्पर्टकामादिदोषं 
(तदातमखरूपमित्यथः । निगुणैत्वात् इत्यादिष्पृतिभ्यश्चेति संबन्धः। 
दानीं सिंहावलोकनेन कामाद्रनात्मधमव श्रव्युक्ते स्मृतिमाह-- 

परत्च्छारेपादीति। “इच्छा दवेषः सुख दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥ 
(तत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्॥ इत्यादिस्परतिभ्यश्च इच्छादि 

देभत्रस्येव धर्मो न आतमन इति योजना । कषत्रस्यानात्मतं चयोतयितुं 
दपरषयस्य इति विरोषणम् । श्रतिस्प्रतिसिद्धमर्थमुपसंदरति-कमसेवा- 
 द्धिनोत्मसेति । इति सिद्धमिति रषः ॥ २९॥ 
तः परमप्रकृतमुपसंहरति-- 

यः अतो रूपादिसस्कारा्यश्ुदिसंबन्धाभावात् न पर- 
बर्नादात्मनो विलक्षणस्त्वमिति प्रयक्षादिविरोधामभावात् 
युक पर एवात्माऽहमिति प्रतिपत्तम्-(तदात्मानमेवा- 
दहं जह्लासिः, 'एकथेवानुद्रष्व्यम्', “अहमेवाऽधसा- 
एः, (आत्मेबाऽसतात्ः, 'सवेमात्मानं पयेत् धयत्र 
मोब सवैमातमैवः, दं सर्व यदयमात्मा, स॒एषोऽ- 
पञ्िङ;, “अनन्तरमबाह्यम्, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः", 



३८ उपदेश्चसाहस्ती । [ शिष्यभरतिः 

यानि, सल ज्ञानमनन्तं ह्म", (तस्माद्या, (तः 
तदेवानुप्राविशत्, (एको देवः सवभूतेषु गूढः सर्व 
पी, अशरीरं शरीरषु", “न जायते भ्रियते", "खः 
जागरितान्तम्', सम आत्मेति विद्यात्", "यस्तु सव 
भूतानि, (तदेजति तन्नैजति", भेनस्तत्पदयन्', "तः 
भिः, “अहं मनुरभवं सूथश्च', “अन्तः प्रविष्टः 
जनानाम्", सदेव सोम्य", 'तत्सयं स आत्मा तर 
सिः इलयादिश्रुतिभ्यः ॥ ३७ ॥ 

अतो रूपादीति। रूपादिसंस्काराचशचुद्धिसंबन्धाभावादेव प्रः 
दिविरोधाभावान्न परसरादामनो विलक्षणस्तं इति हेतोः पर 
रमाऽहमिति प्रतिपत्तु युक्तमिति योजना । आत्माभेदेनैव ब्रहमपरतिपः 
मिदयुक्तेऽरथ श्रतिवाक्यान्युदाहरति- तदात्मानमेववेदित्यादि 
आत्मानं प्रत्यञ्चमेवाहं ब्रह्मासीति अवेत् अवगतवान् तद्भकषेल् 
एकव एकखरूपेणेव नतु विषयत्वेन मेदेन वा अनुद्रष्टग्यं 
चार्योपदेशानन्तरं अनुसन्धेयम् । एतदप्रमयं भुवम्" इति वाक्यः 
'स एवाऽधस्ताः दित्यादिना भूमानं परमात्मानं स्वाधिष्ठानमुपः 
तख ताटस्थ्यशङ्कानिवृत्तये अहंकारात्मखमुपदिद्य पुनः अहमु 
गङ्कतपरिच्छेदादिनिषृत्तये तत्साक्षिप्रत्यगेकरसतां तस निर्दि 
छान्दोग्यश्तिरित्याह-अहमेवाधस्तादिति । शमादिपाधनसंपन्न 
सवेमात्मानं पश्येत् इति निर्दिष्टेऽथे हेतुमिव वचनान्तरमाह 
यत्र त्वख सवेमात्मेबेति । 'अभूत् तत्केन कं पयेत्, इत्यादिवा 
रोषः। इदं सवं यद्धोक्तृमोग्यादिलक्षणं विश्वं त्सर्वमयमात्मा न 
तोऽन्यदवसतुतोऽस्तीत्यथेः । स॒ एष इति । स एपोऽकलोऽष्तः 
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सोश्नोषनिषद्रतं वक्यम् । स एष प्र्यगासा कलाशाब्दवाच्यप्राणाद्युपा- 
च्यनिर्वियुक्तः अमृतः अमृतं ब्रहेवेति तसयाः । 'तदेतद्रक्ष अपूवैम- 
प्रिप्रह्मनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म! इत ब्हदारण्यवाक्यमुदाहरति- 
क्िम्तरमबाह्यमिति । मुण्डकवाक्यं च तत्समानार्थमाह- सबाह्य 
देते । अमूतंः पुरुष एव सबाह्याभ्यन्तरः सर्वस्य सह वाह्याभ्यन्तर- 
[रूपेण वतेते नान्यः। अजो न जायते इत्यजः जन्मादिविक्रियारहित 
व्यथः । (्रहमैवेदमथ्रत पुरस्तात्" इत्यादि च अत्रोदाहरतव्यमित्याह- 

बरहमनेदमिति । इदं स्य ब्रहयवेत्यथः । एव ब्रह्मादरयातमपरतिपादकानि 
7क्यान्युदाह्त्य ब्रह्मण एव जीवात्मना कायप्रवेशनादिवाक्यानि च 

यश्नीवस्य ब्रह्मामेदप्रतिपच्य्थमुदाहरति--एतया द्रारेत्यादिना । "स 
एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप्तः इति शिरःकपाख्योः 
त्क्षन्धिगतच्छिद्रेण देदे प्रवेशं सष्टुरीश्वरस्य दशच॑यल्येतरेयकवाक्यमित्य- 
-नथेः। तत्र प्रविष्टस्य खरूपनिधारणपरं वाक्यं-्येन वा प्यति येन वा 
र्थश्ुणोतिः इत्यादि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्तिः इत्यन्तं प्रज्ञपि- 
मात्रं तत्खरूपं प्रज्ञानं ब्रह्मति । तस्य ब्रह्मामतं च तत्रोक्तमित्य- 
रेभिप्रस्याह-- प्रज्ञानख नामधयानीति । स्ष्टुरेव सृष्टे कारये जीवरू- 
क्रपेण प्रवेश इव्येतदेव तेत्तिरीयकवक्येन द्रढयति-- सत्यं ज्ञानमन- 
पर्बभिट्यादिना । परमासेव समैसाक्षी सर्व॑मूतान्तरारमा इत्यत्र श्वेता- 

रश्वतरीयमश्रमुदाहरति--एको देव इति । शरीरादिपस्परष्टतया प्रती- 

 प्यमानखापि आसनः तद्धमससगीभावेन ब्रह्मानो ज्ञेयत्वे काटक- 
ृकयद्रयमुदाहरति-- अशरीरं शरीरेषु । न जायते भ्रियते वा 
भिषैशिदिति च । अवखासाक्षिण आत्मनो अवसाधमौऽसपर्ितिन 
भह्मतिपत्तो काटकवाक्यमाह--खमान्तं जागरितान्तमिति । 



४० उपदेरासाहक्ची । [ रिष्यप्रति 

नेम्यरनामिरूपरथचक्रनिदरनेन दर्यदरीनतत्साधनमूतसर्जग 
यर्पं प्राणरब्दितं ब्रहैव स मे मम आसति प्रवृत्तं कोषीतकी 
निषद्वाक्यसुदाहरति- स म आत्मेति विचयात्। “यस्तु सर्वाणि 
न्यासन्येवानुप्यति, (तदेजति तन्नेजतिः इति च मच्रद्रयं ई 
स्यगतमुदाहृतं, तत्र आदो मत्रः सष्ठाथः- द्वितीयः परोपाधिनिः 
चर्नादिप्रतिमानम् खवस्तुनि्धिकारः शुद्ध एवात्मा इति दर 
मित्यथः। वेनस्तत्पदयन्विश्वा भुवनानि विद्रान्यत्र विश्वं भवल्येकन 
इति मन्त्र तैत्तिरीया आमनन्ति तस्या्थः- यत्र यस्मिन् सवं 
सर्वेपादाने पूवोत्तिरमन्रनिरदिं्े वस्तुनि विश्वं समस्तं एकनीडं २ 
एकायने वतेते-तदेव विश्वा भुवनानि सर्वाणि भुवनानि न 
प्रथक् किमप्यस्तीति पयन् श्रुताचायप्रसादादनुभवन् विद्वान् ; 
वेनो मवति-विनतेः कान्तिकमेणो वनेवा संमजनीयार्थसय घ 
ददं रूपम् । वेनः कान्तिमान् संभजनीथो वा भवति इश्वरएव भवती 
पुनरपि विदुषः सवीत्मले मब्रद्रयं पठति--(तदेवाऽमिस्त 
इत्यादिरिकः अहं मनुरभवं सू्॑श्च!इति वामदेववाक्यरूपोऽपर 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्", "एकः सन्बहुधा विचचार 
तेत्तिरीयश्रुतिः एकलेवान्त्यामिणो बहुधा विचरणं संस्ारव्यः 
वदन्ती जीषरपरयोरमेदं सूचयतीत्यथेः । तत्रैव सोपक्रमं छान्दो 
क्य पठति-सदवेति ॥ ३७ ॥ 

श्ु्युक्तऽथं स्मृतीरप्याह- 

स्पृतिभ्यश्च-'ूः प्राणिनः स्ेगुहाशयम्", (आः 
कर क | देवताः, "नवहार पुरे, (समं सर्वेषु मूतेषुः, विदा 

संपन्ने ( प् 

नयसपन्ने, “अविभक्त विभक्तेषु, "वासुदेवः सव 
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ल्वादिभ्यः एक एवात्मा परं जह्य सवैसंसारधमेविनि- 
[कस्त्वमिति सिद्धम् ॥ २८ ॥ 

स्मतिभ्यश्रेति । सर्वप्राणिनो गुहाशयस्य एकस्येवासनः पूः 

राणि शरीराणि न प्रतिदारीरमासमभेद इत्यथः । उदाहतश्वुतिस्सरत्यै 
¢ ५ 

कर्प्य प्रकरणाथेमुपसंहरति--एक एवेति ॥ ३८ ॥ 

तदेवं श्ुतिस्छदिन्यायसिद्ध ब्रहमासकवेऽभिहिते लोकिकवेदिक- 
वहारविरोधं रङक्ते- 

स यदि ब्रूयात्-यदि भगवन् '“अनन्तरोऽअबाह्ः"सबा- 
भ्यन्तरो ह्यजः" “कटलः प्रज्ञानघन एव सेन्धवपनवदा- 
प्रा स्वेमूतिभेदवर्जितः आकाशवदेकरसः तरिं किमिदं 
श्यते श्रूयते वा साध्यं साधनं वा साधकथेति श्रुतिस्मू- 
तेखोकप्रसिद्धं वादिश्षतविप्रतिपत्तिषिषय इति ॥ ३९ ॥ 

स यदीति । गृहक्षेत्रदेशकोादिकं साध्यमेहलोकिकं द्यते, 
त्साधनं च प्रतिग्रहसेवाविजययुद्धादि, तत्साधकश्च तदधथिवर्गो 
ह्मणादिः रइयते, तथा यागादि साधनं, खगादि साध्य, तत्कामश्व 
धकः इति पाररोकिकमपि त्रिकं श्रूयते--'खगेकामो यजेत 
तयेवमादी्यर्थः। कुत्र इश्यते श्रुयते वा इत्याकाद्कायामाह--श्रुति- 
मृतिलोकप्रसिद्धामेति। रोक इति व्यवहवरजन उच्यते । देहात्मपर- 
तद्धिवह्छोकपसिद्धेः। तत्रत्वशङ्कायामाद- वादिश्चतेति । वादिश्षत- 
्र॑तिपत्तीनां विषयो विषयत्वं यसिचुक्तत्रितये तत्तथोक्तम् ॥३९॥ 
धिवहारस्य अविद्यालकत्वात् न तेन पारमार्थिकं ब्रक्षसमेकयं 

बेरुध्यत इति समापत्त- 
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आचाय ब्रूयात्-अविधाङृतमेतच्दिदं दृश्यते भर 
वा, परमाथेतस्त्येक एवात्मा अविचादृष्टेः अनेकथत् 
भासते, तिभमिरद्या अनेकचन्द्रवत् ध्यत्र वा अन्य 
स्यात्, यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यं 
“मृलयोः स मृत्युमामरोतिः, अथ यत्रान्यत्पदयति अन्य 
णोति अन्यद्धिजानाति तदल्पम् अथ यदल्पं तन्म 
ति', वाचारम्भणं विकारो नामधेय सृत्तिकेयेव सय 
'अन्योऽसावन्योऽहम्' इति मेददशेननिन्दोपपत्तरवि 
कृतं दवेतम् (एकमेवाऽद्वितीयम्", “यत्र त्ख, "को म 
कः शोकः" इलाद्येकलत्यविधिश्रुतिभ्यश्ेति ॥ ४० ॥ 

आचार्यो ब्रूयात् इत्यादिना स्पष्टाऽर्थः । उक्तेऽ्थ श्रतीरु 
रति- यत्र वा इत्यादिना । इवशब्दोऽन्यद्चनस्य भआभासववं 
तयति । खम्रावखादृ्टान्तार्थो वैशब्दः । यत्र यदा अवि्यावखायां 
मावेऽपि द्वैतमिव द्रषटदश्यदशेनभेदवद्भवति तत्तदा इतर द्रष्टा 
खव्यावृत्तं कर्ममूतं विषयं इतरेण चक्षुषा करणेनेत्यथात् परयत 
त्यथः । यच्च भेद्दरेनोपरब्धं तदल्पं परिच्छिन्नं, यच्च परिचि 
तन्मत्यं विनाशि, यच्च विनाशि न तत्सत् । 'नाऽसतो विद्यते म 
इति वचनादित्यथैः । द्वेतस्याविचाङ्ृतत्वे श्तीरूपन्यस्य ब्रह्मामाद्र 
परमत्वे श्रुतीरुपन्यखन्ते-- एकमेवेत्यादिना ॥ ४० ॥ 

ननु साध्यसाधनभेदश्धेदविद्याविषयः तर्हिं मिथ्याथगोचरः 
केमक्राण्डमप्रमाणं सात् इति शिष्यः रङ्ते- 

यद्येवं भगवन्, किमथ श्या साध्यसाधनादि 
उच्यते उत्पत्तिः प्रख्यश्ेति ॥ ४१ ॥ 
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¡ अयेवमिति। न केवलं कर्मकाण्डाप्रामाण्यापततिः द्वैतमिथ्याले 

परकति ज्ञानकाण्डेऽपि सृ्यादिवाक्यानां निर्विषयतया प्रामाण्यहानि 

खक्ष इत्यमिपरे्याह--उत्पत्तिः प्रलयशेति । शत्या किमथ उच्यते 

(त्छनुषङ्कः ॥ ४१ ॥ 

¦ ̀ तत्र वेदान्तवाक्यजनितव्र्मासविज्ञानास्पाक् कमकाण्डाप्रामाण्या- 

परिः शङ्ते तदृध्यै वा इति विकरप्य आं प्रल्याद-- 

अत्रोच्यते-अविद्यावत उपात्तश्षरीरादिभेदसख इष्टा- 

निष्टयोगिनमात्मानं मन्यमानसख साधनैरेवेष्टानिष्टप्राभि- 
परिहारोपायविवेकमजानतः इष्टप्रा्िं चानिष्टपरिहारं 

चेच्छतः शनैस्तद्दिषयमज्ञानं निवतयितु शाख न साध्य- 
साधनादिभेदं पिधत्ते । अनिष्टरूपः संसारो हि स इति 
तद्धेदटषटिमिवावियां संसारस॒न्मूखयति उत्पत्तिप्रख्याये- 
कंत्वोपपत्तिग्रदशेनेन ॥ ४२ ॥ 

 अत्रोच्यते--अविद्यावत उपात्तेति । “अप्राप्ते शाखमथेवत्' 

इति न्यायात् कलसाधनफरभेदखरूपस्य शा्लज्ञानशन्यानामपि प्र- 

[सिद्धेः तत्र वेदस्यातातयात् यथाप्रसिद्धं मेदमादाय पुंसः पुरुषाथ- 

साभनमविज्ञातं बोधयतः शास्रस्य नाप्रामाण्यशङ्कत्यभिप्रेतय संग्रही 

तम्र विव्रृणोति-शरीरादिभेदसयेत्यादिना । साधनैरेव इष्टा 
¡अनिष्टपरिदारं चेच्छतः इष्टानिष्टप्रा्तिपरिहारोपायविवेकमजानतः 

शतैसद्विषयमज्ञानं निवर्तयितुं शाखमित्यन्वयः । साधनेरेव इष्टानिष्ट- 
प्राक्षिपरिहारेच्छायां निमित्तं विोषणान्तरेण दयोतयन्नाह-शरीरेति । 
श्वरीरादिभेदस शरीरेन्द्रियादिसंधातविरोषस्य संबन्धिनी ये इष्टानिष्टे 
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तयुक्तमात्मानं मन्यमानस्येति योजना । अयं भावः-अनावि 
तनिजखमभावस्य शरीरेन्दरियमनोबुद्धिप्राणेषु अध्यस्तासभावस्य 
च्छिन्नमारमानं मन्यमानसख खातिरिक्तविषयसंबन्धाधीनमेव पुश 
मिच्छतः तदुपायं पर्येषमाणख साक्षादुरुषाथेमासमतक्वं बोद्धुम 
थेखात् प्रथमं तदमिरुषितखगादिसुखादिसाधनं मानान्तरादवि 
बोधयञ्छाखं तं विधिनिषेधयोः व्यवसापयति । ततो विहितानुष्ठ 
निषिद्धपरिविजंनाच्च अहरहरेधमानात्मश्चद्धेः अनुपचीयमानपा 
निषिद्धफलमिव काम्यफलमपि अनिव्याश्चुचिदुःखरूपं ससार ए 
काम्यकम॑परित्यागेन आवस्यकमेव कमं इशराराधनरूपमनुति 
अतितरां शुद्धान्तःकरणस्य सुषक्ष्मवस्तुतत्वप्रतिपत्तियोग्यः अयमित 

जात इति आसतच्ज्ञानमज्ञातं परमपुरुषाथसाधनमुत्पादयन् अ 
प्रणाठिकया अज्ञाताथावनोधनेन ` अज्ञानं पुंसो निवतयितुं 
वृत्तमिति एतदमिप्रेत्य शनेरितयुक्तमिति । ननु किमिर्येवं ता 
वण्येते प्रतीयमानसाध्यसाधनभेदखरूपस्यापि यन्दशक्तितासपर्यग 
रता कंन स्यात् इत्याशङ्कय उभयपरे वाक््यभेदापरतरैवमित्या 
न साध्येति । कसादन्यतरपरतरेऽपि वस्तुसत्वपरस्वं नेष्यते इत्याई 
अपुरुषार्थे तातप्थायोगात् इत्यमिपरत्याह-अनिष्टरूपः संसारो 
स॒ इति। एवं कमेकाण्डस् अज्ञाताथावबोधने तात्प न भेदस्य व 
त्वबोधने इत्यप्रामाण्यशङ्कां तस्यापाक्घत्य सष्यादिवाक्यसय साक्षा 

तवस्तुपरतिपत्तिपरतवात् न अप्रामाण्यराङ्कत्याह-- तद्धेदद्टि्मिं 
उदपत्तिप्रख्यादेः इत्यादिपदात् ितिप्रवेशनियमनानि गृह्यन्ते । उ 
तिप्रल्यादेः एकत्वोपपत्तिदशेनेन अद्वैतयुक्तिदशनद्वारेण संसारमूः 
वि्यामेवोन्मूखयति सृश्यादिवाक्यमि्यध्याहारेण योजना । अवि 
याः संसारमूरखुतं योतयितुं तां विशिनष्टि-तद्धेददृष्टिमिति । : 
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प्ाघ्वसाधनसाधकरूपसख भदस रष्टिः प्रतिभासो यस्याः सा तथोक्ता 

1 त्यथः ॥ ४२ ॥ 

भविदयोन्मूखने वा किं स्यादित्यत आद-- 

अविद्यायासुन्मूरितायां श्रुतिस्मृतिन्यायभ्यः “अन- 
तरमवाह्यम्', (सवबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः, “सेन्धवध- 
नवत्, श्रज्ञानघन एवेक आत्मा, 'आकाश्वत्परिपुणेः 
श्यत्रैव एका प्रज्ञाप्रतिष्ठा परमाथेदरिनो भवति न 
-साभ्यसाधनोत्पत्िप्रख्यादिभेदेन अद्युदिगन्धोऽप्युपप- 
यते ॥ ४३ ॥ 
: अविद्यायाुन्मूलितायामित्यादिना । एवं प्रतिष्ठितपरज्ञस्य पर- 
पारथदरदिनः साध्यसाधनविरोषवुच्यजनकत्वात् तदा कमकाण्डस्येव 
श्वदूपतः अप्रतीतेः अप्रामाण्यमिष्टमेव इति विकल्पान्तरपरिहार 
उक्तो वेदितव्यः ॥ ४३॥ 

एवं सत यदुक्तं प्राक्-ययेवं संसारी च सन्-इत्यादि तदप्य- 
ज्ञानविलसितं सुमुक्षायामुदखन्नायां कमैतत्साधनपरित्यागे हेत्वभावात् 
हत्यमिप्रेयाह-- 

तज्चैतत् परमाथेदशनं प्रतिपत्तुमिच्छता वणोश्रमाद्- 
भिमानङृतपाङ्करूप-युत्र वित्तरोकेषणादिभ्यो ग्युत्थानं 
तव्यम् । सम्यक्प्रययविरोधात्तदभिमानख भेददश्चन- 
प्रहिषेधार्थोपपत्तिश्चोपपद्यते । नष्कसििन्नातमन्यससारि- 
तङ्खद्धौ शाखन्यायोत्पादितायां तद्विपरीता बुद्धिभवति। 
-नर्ध्नो शीतत्वबुद्धिः -शरीर. -बा ` अजरामरणबुद्धि 

4 ~. { भ ^~ 

५ # ॥ क ;. ^ 1. ॐ ४" 
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तसादवरिधाकायतवात् सवेकमणां तत्साधनानां च २ 
, । चा 

पवीतादीनां परमाथदश्चननिष्ठेन यागः कतव्य: ॥ ४ 
यच्चेतदिति। पाङ्कख्पेति। पश्चप्रकारेत्यथः । यजमान-पली 

विततद्रयसाध्यकर्मफलमूतेतह्ोक-पितृरोक-देवलोकैषणाम्यो ब्यु 
वेपरीद्येनो्थानं तत्र निस्प्रहतया तत्साधनस्वैकमं॑तदुपकरणस 
सूपं पारिराज्यं कतव्यमित्यथः। आपाततः परोक्षतो वा म? 
ब्रह्मात्मभावस्य तदा आपरोक्ष्योन्मुखस ब्राह्मण्यादिदेहाचध्यासनि 
नकर्माधिकारित्वाभिमानशेधिव्यात् तस्योदेरयविरोधाच्च त्याः 
ससाधनं कर्मं इत्युक्तेऽथं हेतुमाह-- सम्यगिति । अभेददशे 
सम्यम्न्ञानं तदिच्छता च तद्विरुद्धामिमानः तदाष्पदं सवे 
इत्यत्रेव श्रुताथापत्तिमाह--भेददशेनेति । मृघयोः स मृद्युमा 
य इह नानेव पदयति', “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं मे 
हत्यादिमेददर्शनप्रतिषेधूपो योऽथः तस्योपपत्तिः उपपादनं सोप 
हत्यक्षराथेः। मदस्य त्मयुक्ताभिमानस च प्रामाणिकत्वं श्रुत्या 
पथो न घटेत । नहि प्रमाणसिद्धस्य प्रमाणेन प्रतिषेधः संभवति 
च प्रतिषेधश्रतेः विषयान्तरमुसपरक्ष्यते । अतः प्रतिषेधकवाकं 
मेदापवादपरत्वाभवे तदा आक्नानमनथेकं स्यात् । तच्चानि! 
अध्ययनविधिविरोधादिति भावः नु सम्यग्ज्ञानस्य कम॑समुचचिः 
मोक्षसाधनत्वात् न विहितकम॑त्यागो युक्त इयत आह-न ही 
विरोधादेव समुच्चयस्य अनुष्ठातुमशक्यत्वात् तद्विधानासंभवात् 
जन्यस्य च अनित्यत्वात् मोक्षवानुपपत्तेः न ज्ञानकर्मसमुचयो ; 
साधनमिति भावः | यद्वा उक्तमेव विरोधं दष्टान्तोक्तया द्रढयति 

नहील्यादिना। निरूपितमथंसारमुपसंहरति-- तसादिति ॥1 
॥ इति रिष्यभ्रतिबोधनविधिनोमथथमप्रकरणं विवृतम् ॥ 
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कूटस्थाद्वयात्मबोधप्रकरणम् ॥ > ॥ 

हैदेवं शिष्यस्य देद्भयामिमानापोदेन ब्रहमरूपत्वमुपदिश्य तस्या- 
क्षयां कमेतत्साधनसंन्यासो न्यायत उपपादितः, बरह्मख्मावविपरीतं 
"अविदाङृतमिवयुपक्षिप्तं, तदिदानीं अब्रह्मखरूपत्वस्य अविच्यालक- 
| आसनः कूटखतया खाभाविकं ब्रह्मरूपत्वं च उपपादयितुं प्रक- 

7न्तरमारममाणः कृतसंन्यासस्य मुमुक्षोः कृत्यं श्रवणं विधितः 

+चयन् रिष्यप्र्मवतारयति-- 

: सुखमासीन जाह्मणं बह्मनिष्ठ कथिद्भहचारी जन्मम- 
एणृक्षणात् संसारात् निर्विण्णो मुमुक्षुः विधिवदुपस- 
हः पप्रच्छ-भगवन्, कथमहं संसारान्मोक्षिष्ये ्षरीर- 
न्व्रियविषयवेदनावान् जागरिते दुःखमनुभवामि तथा 
खग्रेऽनुभवामि च पुनः पुनः सुषुसिप्रतिपत्या विश्चम्य 
विश्रम्य, किमयमेव मम खभावः किंवा अन्यखभावस्य 
तो नैमित्तिकः इति यदि खमावः नमे मोक्षा्चा 
छभावस्यावजेनीयत्वात्) अथ नैमित्तिकः निमित्तपरिहारे 
सयान्मोक्षोपपत्तिः ॥ ४५ ॥ 
¡ सुखमिति । यखमासीनमित्यनेन अविक्षिप्तचित्ततया प्रसन्नतो- 
क्ता । व्यावहारिकदृष्टया ब्राह्मणमिद्युत्तया अनापदि ब्राह्मणेतरवर्णीत् 
मोप्र्ेशो राह्म इति सुचयति। परमाथती ब्रह्मनिष्ठमिद्युक्त्वा शिष्य- 
रतिश्नीधनसामथ्य॑सूच्यते--कथिदिति । प्रागुक्तगुणगणाव्यः 
छुषरीक्षितः शिष्यः उक्तः-तस्योपदेशग्रहणकाठे एकाकितवं सूचयितुं 
क्षिदिययुक्तम्। तस विदेषणानि- ब्रह्मचारीत्यादीनि । नक्षणि 
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प्रत्यक्ततवे चरितं विचरितुं शीलमस्यास्तीति ब्रह्मचारी ब्रह्मविः 
त्पर इत्यथः । जनेन नित्यानित्यवस्तुविवेको दरितः। विरोषण 
ण वैराग्यसुक्तम् । विवेकवैराग्ययुक्तस शान्त्यादिः अर्भप्रा 
मत्वा चरमं विशेषणमाह--मुञु्षुरिति । तद्विज्ञानार्थं स 
मेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" इत्यादिशास्त 
रन्ाह-विधिवदुपसन्न इति । प्रशचपरकारमेवाह- भगवि 
दिना, नैमित्तिक इत्यन्तेन ग्रन्थेन । संसारमोक्षविषयः 
्रभ्ः, दुःखानुभवस्यात्मखमभावतविषयोऽपरः किमयमित्यादिप्रभ 
विवेकः । प्रथमप्र भस्य निमित्तमाह- शरीरेति । शरीरेन्दिर 
यनिमित्तवेदनानुभवो हि संसारः । तद्रान्सन् अहं कथं संसार 
क्षिष्य इति । जागरित इति द्वितीयप्रश्रस बीजमुक्तम् । जाग्र 
योः दुःखानुभवात् सुषुप्तो च आत्मनि तत्तदननुमवात् संशयोः 
मित्यर्थः । नैमित्तिक इति च पप्रच्छेत्यन्वयः । उभयत्र फलमा, 
यदि खमभाव इत्यादिना ॥ ४५॥ 

अखभावपक्षमवलम्ब्य गुरुरुत्तरं वदन् न भेतव्यं त्वयेति 1 
आश्वासयतीव्याह-- 

तं गुरुरुवाच-श्रणु वत्स, न तवायं खभावः । > 
तिकः ॥ ४६ ॥ 

तं गुरुरिति । कंविति मध्ये अध्याहारः कतैव्यः ॥ ४ 
कृताश्चासः शिष्य उवाच- 

इति उक्तः शिष्य उवाच-किं निमित्त, कवा 
निवतेकम्, को धा मम खभावः यखि्निमित्ते निष 
ते नेमित्तिकाभावः रोगनिमित्तनिच्रत्तापिवरोगी खः 
प्रपद्यति ॥ ४७ ॥ 
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` फं निमित्तमिति । निमित्तनिघ्र्तिमन्तरेण नेमित्तिकसात्यन्ति- 
निषृ्यनुपपत्तेः तरखरूपमविदित्वा तत्परिहारायोगात् तस्य ̀  प्रभः 

+ निवतेकप्र्ष्तु खमावपरिज्ञानेन तदवरम्बना्थः । सुखदुःखा- 
पमस्वस अखभाववोक्तो तर्हि किं खमाव आसमेति, निःखभावं वस्तु 
सीति मन्वानः पएच्छति- को वेति । यसिन्निमित्ते निवर्िते 
मित्तिकाभावः तकिनिमित्तं फ वा तस्र निवतकमित्यन्वयः । 
वशब्दो यथाशब्दाथः । रोगी रोगनिमित्तनिवृत्तौ यथा खभाव 
तिपद्यते तथा दुःखनिमित्तनिवृत्तौ यं खभावमहं प्रतिपयेय स को 
[ मम खमावः इति योजना, इति रिप्य उवाचेति संबन्धः॥४७॥ 

पष्टवस्तुखदूपकथनेन उत्तरं गुरुरुवाच- 

गुरुरुवाच--अविया निमित्त, विद्या तख निवर्तिका, 
[विद्यायां निचृत्तायां तन्निमित्ताभावात् मोक्ष्यसे जन्म- 
रणरक्षणात् , खभ्नजाग्रहुःख च नानुभविष्यसी ति॥४८॥ 
अवि्ेटयादिना । सा अविद्या निमित्तं निदानं यख स संसारः 

निमित्तः तस्य अभावात् इति विग्रहः । तदा सखञमजागरितदुःखं 
¡ आत्मधर्मत्वेन नानुभविष्यसील्यथः ॥ ४८ ॥ 

खरूपतोऽवगतपदाथानां विोषवुुतसया विनेयः प्रच्छतीत्याह- 

शिष्य उवाच-का सा अषिद्या, किंविषया वा, 
द्या च का यया खभावं प्रतिपयेयेति ॥ ४९ ॥ 

. क्चिष्य उवाचेति । वाशब्दश्चार्थे । किमाश्रया च सेत्यर्थः । 
परै प्रतिपयेय । जाम्रदादावपि दुःखायनुभवदीनमासमतच्वं उप- 

परथेेत्यभः ॥ ४९॥ 
उ.सा, 
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तव खरूपावरणविपयेयाध्यासलक्षणा द्खङ्पाश्रयविषया 
देति प्रथमप्रभ्स्योत्तरं गुरुर्वाचेव्याह- 

गुरुरुवाच~त्वं परमात्मानं सन्तं असंसारिणं सं 
हमस्मीति विपरीतं प्रतिपद्यसे, अकतार सन्तं क 
अभोक्तारं सन्तं भोक्तेति, विद्यमानं च अविद्यमाना 
इयमविधया ॥ ५० ॥ 

गुरुरिति--परमासमानं परिपूणखरूपं, विपरीतं परिच्छित 
अहमस्मीति स्वे प्रतिपयसे इति प्रतिद्धन्द्रं योज्यम् । यर्नि 
संसा्याचात्मतामेव प्रतिपयसे परिपू्णत्वा्यासमत्वं विद्यमानम् 
प्रतिपथसे, सेयमविद्या त्वदाश्रया तद्भिषया चेति खदनुभव 

त्वं तु चिदानन्दैकरसः कूटस्थ इत्यभिप्रायः । विद्यमानं च 
मानमिति | नियं सन्तमनिल्यमिव्य्थः ॥ ५० ॥ 

शिष्यस्तु आलमनो नि्यत्वमुक्तखमङ्गीकृत्य असंपायोचयात्म 
आक्षिपति इव्याह- 

शिष्य उवाच--यद्यप्यदं विद्यमानः तथापि 
मात्मा, कतूत्वभोक्तृत्रुक्षणः संसारो मम खभावः, 
क्षादिभिः प्रमाणेः अनुभूयमानत्वात् । न अविद्यानि 
अविद्यायाः खात्मविषयत्वानुपपत्तः । अविद्याना 
न्यसिन् अन्यधमोध्यारोपणा-यथा प्रसिद्धं रजतं 
द्धायां श॒क्तिकायां, यथा प्रसिद्ध पुरुषं साणावध्य 
यति प्रसिद्धं वा स्थाणुं पुरुषे । नाप्रसिद्धं प्रसिद्धे ' 
चाप्रसिद्धे । नचात्मन्यनात्मानमध्यारोपयति आ 
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भूभ्रत्तिदत्वात् । तथा आत्मानं अनात्मनि आत्मनोऽप्र- 
ैत्वादेव ॥ ५१ ॥ 
१ क्षिप्य उवाचेति । प्रयक्षे अहंकर्तैत्यादिपत्ययः कर्वृत्वादिः 
गीश्रधः धर्मत्वात्, रूपादिवदिति साश्रयते सिद्धे न जचेतने षुख- 
मखं पाषाणादौ तददद्यैनात्, परिरोषात् चेतनाश्रयत्वसिद्धिरनु मानम् 

णान्वसो यः फलकर्मकती कृतस्य तस्येव सचोपभोक्ता (स एष 
लेषु जागतिं कामं कामं पुरूषो निर्मिमाणः! इत्यादिरागमश्च आदि- 

रब्दार्थः । विपक्षे बाधिकां युक संगरहति--अविदयाया! खात्म- 
परिषयत्वानुपपत्तेरिति । अविद्याखरूपोपन्यासपूरवकं संगरहीतम्थ 
उवृणोति-- अविद्या नामे्यादिना । मिथ्याज्ञानमेवावि्ोक्तेति 
िवानस्य अयमुपन्यासः । शुक्तिकायां अध्यारोपयतीति कक्ष्यमाण- 
1नुषङ्गः । एवं उत्तरत्राप्यनुषङ्गो द्रष्टव्यः । कसिधिद्विषयमूते ऽर्थे 

गन्यत्ः प्रसिद्धस्य विषयान्तरस्याध्यारेषो हि अवियेति पसिद्धिः । 
त्र आत्मा यदि प्रसिद्ध एव सात् तदा तस्य अध्यासविरोधिप्रका- 
1त्मकत्वात् न तसन् अतद्धर्मपरतिभासः स्यात् । यदि अप्रसिद्धः 

दा विषरयारफुरणात् कुत्र अतद्धमंप्रतिभासो भवेत्, तथाच कवर 
प्रादेः आत्मनि आवि्यक्रस्वानुपपत्तिः । अतः खाभाविक एवात्मनः 
रतैत्वादिलक्षणो धम इत्यभिप्रायः ॥ ५१ ॥ 

1 तत्रं अधिष्ठानाध्यसमानयोः प्रथक् प्रिद्धिमन्तरेण अध्यासा- 
्पचेरिति ते मतं, फरंवा प्रसिद्धिमात्रं विना इति विकस्प्य 
गन्तम मसिद्धिमात्रखाङ्गीकारात् इत्यमिप्रेय आयं निराकरोति-- 
1 क्लीशुरुरुषाच-न, व्यभिचारात् । नहि वत्स, प्रसिद्धं 
सिँ एवाध्यारोपयतीति नियन्तु शक्यम् । आत्मन्य- 
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ध्यारोपणदरशनात् । गौोरोऽदं इष्णोऽहमिति देहध 
अहंप्रययविषये आत्मनि, अहप्रययविषयसय च अ 
नः देहे अयमसखीति ॥ ५२ ॥ 

गुरुरुवाच । न, व्यभिचारादिति । दु्यादौ अ 
न्यवभासमानेऽपि कतरखाचाकारस्य अनवमासात् विशिष्टा 
त्वमेव प्रत्यक्षानुमानागमानामिति अविदात्मत्ाबाधकत्वमिति 
व्यम् । वत्सेति संबोधयन् अद्यापि ववं बार एव न न्या 
व्युत्पन्न इति दशंयति । अन्यत्र प्रथक् प्रसिद्धमेव अन्यत्र ए 
अध्यारोपयतीति नहि नियन्तुं शक्यते व्यभिचारात् इत्यन 

कुत्र व्यभिचार इति तत्राह- आत्मनीति । संग्रहं विवर्णो 
गौरोऽहमिति । देहातिरिक्तासवादिभिः कशोऽदमित्यादि देहः 
भासः आस्न्यहपरत्ययविषये । तस्य च दे् मनुष्योऽह्ं जाना 

वभासोऽपि अध्यासोऽङगीक्रियते । नहि देहासनोः प्रथकूप्रसिद्धि 
अतः तत्रोक्तनियमभङ्ग इत्यथः ॥ ५२॥ 

यथा खाणुपुरूषयोः प्रसिद्धयोः अन्योन्यसिन्नध्यासः तथा 
त्मनोरपिं इन्द्रियविषयत्वेन अहंप्रत्ययविषयस्वेन च प्रसिद्ध 
इतरसिनितराध्यासे विदोषामावान्न ग्यभिचार इति शङ्कते- 

शिष्य आह- प्रसिद्ध एव तद्यात्मा अहंप्रयय 
यतया देहश्च अयमिति । तत्नैवसति प्रसिद्धयोरेव 
त्मनोरितरेतराध्यारोपणात् स्थाणुपुरुषयोः श्क्तिक 
तयोरिवि । तत्र कं विशेषमा्िय भगवतोक्तं प्रसि 
रितरेतराध्यारोपणेति नियन्तुं न शक्यते इति ॥ 
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` -दिष्य आहेति । तथाच अहंकर्वृचिदात्मनोः प्रथगवभासाभा- 
1्ेतैरेतराध्यास इति दाष्टौन्तिकासिद्धिरिति भावः ॥ ५३ ॥ 

भाचायस्तु देहासनोः प्रसिद्धत्वेऽपि त्वदभिमतनियमस्त्र ना- 
करीत्यमिप्रेल्य व्यभिचारं द्रदयतीत्याह- 

 शुरुराह-श्णु । सयं प्रसिद्धौ देहदात्मानौ नतु याणु- 
परुषाविव विधिक्तप्रययविषयतया सवैरोकप्रसिद्धौ । 
थं तहिं नियमेव निरन्तराविविक्तप्रययविषयतया । 
¶हि अयं देहः, अयमात्मा, इति विविक्ताभ्यां प्रयया- 
भ्यां देदात्मानो गृह्णाति यतः कथित् । अतएव हि 
मद्यते लोकः आत्मानात्मविषये एवमात्मा नेवमा- 
मा इति । इमं विशेषमाध्रियावोच नेवं नियन्तुं शक्य- 
मेति ॥ ५४ ॥ 

गुरुरिति । सयं प्रसिद्धो देहास्ाना तत्र श्रृणु विषमिति 
जना ।-- नत्विति । अविविक्तप्र्ययविषयतया प्रसिद्धिमेवाभि- 
प्यति- नद्ययमित्यादिना । तत्र लिङ्गमाह--अतएव दहि मो- 
द्यते लोक इति । मोहातिशयमेवाभिनयति--एवमात्मेति । 
देह आत्मा, इन्दियाण्यासमा, कतो आत्मा, अकत जारमा, व्यापकः, 
परिच्छिन्नः, सगुणः, निगणः, इति लोकवादिविप्रतिपत्तेः सर्वो रोको 
गमुद्यमानो र्यते | विविक्ततयोपलम्भे तु इदं न स्यात्-इति 
शरक्िविरोष इय्युपसंहरति- इमं विशेषमिति । तस्मात् एकन्ञानो 
शीतया उपरम्भ एव अध्यस्मानायिष्ठानयोः सिद्धिः अध्यासे 

भविते न प्रथक्सिद्धिः-दइत्यतः अहं कती मोक्ते्यपि अहं मनुष्य 
हिर्वत्- व्याकारप्रतिमासादध्यारोपत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ५४॥ 
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ननु आतलमाऽनालनोः उभयोरपि यदि सध्यासगोचरता 
अध्यस्तस्य मिथ्यात्वात् आतमनः सत््वानुपपत्तिप्रसङ्ग शति रि 

शङ्ते- 

ननु अविद्याऽध्यारोपितं यत्र॒ यत् तदसत् तत्र 
यथा रजतं शुक्तिकायां, स्थाणो पुरुषं, रज्वां स 
जाकाशे तर्मखिनत्वमिलयादि, तथा-देहात्मनो 
नियमेव निरन्तराविविक्तप्रययतया इतरेतराध्यारो 
कृता स्यात् तदितरेतरयोः नियमेव असत्ये ख। 
यथा शुक्तिकादिषु अविद्याध्यारोपितानां रजता 
नियमेव अलन्तासचखं तद्दिपरीतानां च पिपरीतेषु त 
देहात्मनोरविद्येव इतरेतराध्यारोपणा कृता स्थाः 
तत्रैवसति देहात्मनोरसच्चं प्रसज्येत । तचानिष्टं वे 
शिकपक्षत्वात् । अथ तददिपयेयेण देहः आत्मन्य 
चयाऽध्यारोपितः देहस्यात्मनि सति असच्छं प्रसज्ये 
तच्चानिष्ं प्रयक्षादिविरोधात् । तस्मादेदालमानौ ना 
यया इतरेतरसिन् अध्यारोपित कथं तहिं बंशस्तः 
न्रियसंयुक्तो ॥ ५५ ॥ 

नन्विति । यद्यदविदयाध्यारोपितं तक्तदसत् दष्टं यथा शुक्तिः 
रजतादीति व्यापियुक्तवा पक्षधम॑तामाह- तथा देहात्मनोरषी 
अनुमानं प्रयुङ्क- तदितरेतरयोरित्यादिना । तत्र ग्याप्तिपक्ष 
त्वसिद्धो सत्यामिति यावत् । आमनि अनात्मा, अनास 
अस्मा नित्यमेवासन्भवितुमहंति नि्यमेवेतरेतरतराध्यसतत्वात् शय 
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दौ, रजतादिवत् रजतादौ शुत्तयादिवचवेति । अवयवत्रयमभिधाय 
व्मनिगमने निदशेयति- तदरेदात्मनोरिति। सिद्धसाध्यत्वशाङां 
नराक्षरोति--तचानिष्टमिति । ननु नेतरेतराध्यासोऽङगीक्रियते- 
्रजरम नोऽप्यस्रच्वप्रसङ्कः स्यात् , कितु अन्यतराध्यास एव अन्व 

्गीक्रियत इत्याशङ्कते गुरः-- अथेति । तद्विपयेयेण अनात्मा- 
चष्ठानविपरथयेगेत्वथः । तदेव स्पष्टयति- देह इति । शिष्यो नि- 
(केति -देहस्यात्मनि सतीति । यथा शुक्तिकादौ सयेव नेदं 
[जतं इत्यादिना तदसच्वं प्रतीयते तथा आत्मनि अहमवभासे सत्येव 

ेहस्यासस्वमनुभूयेत नह्यनुभूयते। अनुभूयत एव इद्युम्यपगमः प्रमा- 

7विरोधादयुक्त इत्यथः । यसादेवं युक्तिं न सहते तसान्नाध्यास 
(सयुपसंहरति-- तसखादिति । कथं तर्हि अहं मनुप्य इत्यादिग्यव- 

रो लोकस्येति गुरुः शङते--कथं तदहीति । रिष्यो मीमांसका- 
देमतमाभरित्य संयोगसंबन्धादिति सदृष्टान्तमाह-- वंशस्तम्भवदि- 
ते । यथा वंशानां स्तम्भानां आधाराधेयभावेन परस्परं संयोगवि- 

रभे सति गृहमिवयकञ्चन्दप्रत्ययगोचरत्वं एवं देहात्मनोरपि संयोग- 
बेशेषात् अहं मनुष्य इत्यादिसामानाधिकरण्यव्यवहारगोचरसमि- 

यथः ॥ ५५ ॥ 

िद्धान्ती परिशेषेण हइतरेतराध्यासं साधयितुं उक्तसंकन्धं ताव- 
परयाचट-- 

.; ज । अनिलत्थपराथेतवप्रसङ्गात्-संहतत्वात् पराथत्वं 
श्ियतवं च वेशसतम्भादिषदेव । रिच यस्तु परररदहेन 
हः कदिपित आत्मा स संहतत्वात् परायः । तेन 
हितः परोऽन्णो निलयः सिद्धस्तावत् ॥ ५६ ॥ 
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न । अनिद्यत्वेति । यत्संहतं तदनियं पराथ च दष्टं यथा वं- 
शस्तम्भादि, तथा यदि आत्मापि .देहादिभिः संहत एव खात् तदा 
सोऽप्यनित्यः पराथश्च स्यात् , तच्वानिष्टम् । अनित्यत्वे संघातासमवा- 
दापत्तः, पराथेत्े च अचेतनत्वापत्तेरित्यथः । एवं परपक्षनिराकर्- 
णेन अथीननिल्यः खाश॑श्चात्मा अभ्युपेय इत्युक्तं तदेवानृच आसिकः 
सुदूरमपि गत्वा सोऽभ्युपगन्तन्य इत्यभिप्रेय खपक्षं साधयति--र्ि- 
चेति । तेन परार्थेन अनित्येन संघातेन लिङ्गन परः संधातादन्यो 
विलक्षणः तावदात्ा नित्यः सिद्ध इति योजना । विमतः खविरक्ष- 

णदोषसंहतत्वात् गृहवत् इत्यथः ॥ ५६ ॥ 

ननु सत्यं संधातादचेतनादन्य आत्मा तस्य॒ संघातासंबन्धे अहं 
मनुष्य इति व्यवहारानुपपत्तेः तत्संबन्धो वाच्यः । तत्र संयोगवि- 
दोषस्यानङ्गीकारे तादाप्म्याध्यासः संबन्ध इत्यायातम् , तथाच नि- 
रात्मवादापत्तिरिति प्रागुक्तं शिष्यः सारयति- 

तसासंहतसख देहे देहमात्रतया अध्यारोपितत्येन 
असत्वानियत्वादिदोषग्रसङ्गो भवति । तत्र निरात्मको 
देह इति षैनाशिकपक्षप्रािदोषः सात् ॥ ५७ ॥ 

तखासंहतयेति । तस्यासंह तस संघातसाक्षिणो देहे खसिन्न- 
ध्यते इति योज्यम् । देहस्य खातवच्येण सिद्यनङ्गीकारादिल्यथः । 
तथाच तादे देहे अध्यारोपितत्वेन हेतुना आत्मनो देहमात्रतया 
असच्वानित्यत्वादिदोषप्रसङ्गो भवति । तत्र एवं परस्पराध्यासाभ्युप- 
गमे सतीति यावत् । अध्यसतसय मिथ्यात्वनियमानिरामको देदह 

नि्देहकश्चात्मेति शूल्यवादग्रसङ्ग इत्यथः॥ ५७ ॥ 

फं श्ून्यवादप्रसङ्गात् तादास्म्यावभास्य अध्यासनिबन्धनघ्व 



प्रकरणम् २ 1 पदयोजनिकाव्याख्या | ५९७ 

नेष्यते भवता, किंवा आधाराधेयभावादिसंबन्धस्य प्रामाणिकंखं 
क ॥ 

तद्धेतोः सत्वात् इति विकरप्य आं निराकरोति गुरुः- 

न खत एवात्मनः आकाश्चयेव असंहतत्वाभ्युपग- 
मात् सर्वेणासंहतः स च आत्मेति न निरात्मको देहादिः 
सर्वः खात् । यथाच आकाशं सर्वेणासंहतमिति सवं न 
निराकाक्षं मवति एवम् । तखान्न वेनारिकपक्षप्राधि- 
दोषः खात् ॥ ५८ ॥ 

न खत एवेति । अयमथेः--देहादिर्हिं रूपादिमच्वास्सावयव- 

तवाद्रा घटादिवत् जडोऽपिं सन् तद्विरक्षणचेतनासतयोपरभ्यते । 

ततश्च तप्तायःपिण्डवत् तस्य चेतनसं षो वक्तव्यः । तथा आसनः 

संथातसाक्षिणः चेतन्यमात्र्भावस निरवयवस्य आकाशवत् खतः- 

परिच्छेदादयुद्यादिधर्मयोगाप्रमवात् देहसंशेषहृतः तस्षिन् तस्रति- 

भास इति वक्तम्यम् । तथाच इतरेतरधमेसंसर्मितया उभयोरितरेत- 

राध्यासे अनुभवानुप्तारेणेव सिद्धे निरधिष्ठानखारोपख अदृष्टचरत्वात् 

आरोपन्ञाने स्फुरतोर्भध्ये यदन्योपरागमन्तरेण कदापि खातन्येण 

न सुरति तस्वरूपेगेवाोपितं भवति । यथा गगनोपरक्ततया स्फुर् - 

न्मारिन्यादि, यतत तद्विपरीतं तदितरसिन् न खरूपेणासेपिते मवति, 

कितु संसष्टरूपेगैव यथा शुक्तीदमंशादिरूप्यादौ तत्रास्मनो देदावरु 

परागं विनापि सपु्यादौ खतःस्ुरणात् तख संघाते खरूपे 

नाध्यासः, कितु सेसृष्टतवेनैव देहादेसद्िपरीततवात् खरूपेभेवेति न 

अनिलयतादिदोषप्रसङ्गः चिदात्मनः । नापि देहादे्निराप्मकलप्रसङ्ग 

इति न शूल्यवादशङ्कावकाशः । देहस्य तु चेतन्याध्यासव्यापततया 

विद्ध्माध्यारषभिष्ठानलमुपचर्यते इति न परस्पराध्यापपक्षे कथि 
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दोष इति खतोऽपंहतस्यासनः सवत्र सर्वदा विद्यमानत्वात् न संघातो 
निरामकः खात् । नाप्यात्ा अनित्यत्वादिदोशवान् स्यादित्यथः । 
आकाशखेवेदुक्तं दृष्टन्तं विवृणोति-यथाचाकाद्चमिति । खप- 
क्षदृषणोद्धारमुपसंहरति-तसादिति ॥ ५८ ॥ 

तदेवं दूषणो द्वारेण इतरेतराध्यासं तादात्मयव्यवहारहेतुं ग्राहयथि- 
त्वा आ विकल्पं नेराकारषीत् । इदानीं परमते दृषणमापादयितुं 
द्वितीयमु्थापयति-- 

० च 

यत्पुनरुक्तं देहस्यात्मन्यसचे प्रयक्षादिषिरोधः खा- 
दिति। तन्न। प्रयक्षादिभिः आत्मनि देहस्य सच्वानुपर- 
ब्धः । नद्यात्मनि ङण्डे बदरं क्षीरे सर्पिः तिरे तैलं 
भित्तौ चित्रमिव च प्रयक्षारिमिः देह उपरुभ्यते। 
तस्मान्न प्रयक्षादिविरोधः ॥ ५९ ॥ 

यत्पुनरूक्तमिति । निराकरोति- तन्नेति । आसनि देहोऽ- 
सतील्येवं प्रलयक्षं तावत् न संभवति । चक्चुःसखशनाम्यां देहस गृहीत- 
त्वेऽपि आसनः ताभ्यामगृहीतलात्, तद्रहणामावे च तत्रेदमिति 

ग्रहणानुपपत्तेः । ‹ पराञ्चि खानि ` इति श्रुतेश्च नात्मा इद्धियवि- 
पयः । अतो न तसन् देहसंबन्धः प्रत्यक्षः | अतएव नानुमाना- 
दिगोचरत्वमपीत्यमिप्रेय अनुपरिध व्यतिरेकरष्टानेर्विवृभोति- 
नदीलयादिना । भाः प्लक्षस्य, द्वितीयोऽनुमानख, तृतीयोऽथौ- 

पत्तेः । नहि कुण्डे बदरवत् देहान एक़देशसंरमावुपलम्येते 
इट्युक्ते भित्तिचित्रयोभदेनानुपलम्भेऽपि यथा आधाराधेयभावः तथा 
अत्राऽपीत्याशङ्कयाह-- भित्तौ चित्रमिवेति । चित्राङ्किताया भितः 
उपरम्भवत् देहाकाराङ्ित आत्मा नोपरुभ्यते । तथा पतति मयि 
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मनुष्यो देहोऽयमस्तीति व्यवहारः सात् । नतु मनुष्योऽहं स्थूरोऽ्द 

मित्यादिरिति समुदायाथः ॥ ९९ ॥ 
ननु सामान्यतो गृहीते विरोषतश्चागृहीते विषये विषयान्तराध्या- 

सो दृष्टः, तदिहासमनः प्रल्यक्षायविषयस्वे कथं तत्रानासमाध्यारोपः, 
अनात्मनि च कथमामाध्यारोपः, तस अच्यन्तासच्वे हइत्यभिप्रेत्म 
शिष्यः शङ्ते-- 

कथं तर्हिं प्रयक्षा्यप्रसिद्धात्मनि देदाध्यारोपणा, 
देहे च आत्मारोपणा ॥ ६० ॥ 

कथं तदीति ॥ ६०॥ 
किं आतमनः स्फुरणामावात् तत्राध्यासो न संमवतीद्युच्यते, किं 

वा विषयतेन स्फुरणामावात् , गृहीतसामान्यांसागरृहयमाणव्िरोषांशा - 
मावाद्रा । तत्र नायः इत्याह- 

नायं दोषः । खभावप्रसिद्धत्वादात्मनः । नहि कादा- 
४ ०। 

चित्कसिद्धावेव अध्यारोपणा न नियसिद्धो इति निय- 
नतं शक्यं, आकाशे तटमराय्यध्यारोपणदशेनात् ॥६१॥ 

नायं दोषः । खमावप्रसिद्धवादात्मन इति । खप्रकाशया- 
सनः खमहिन्नैव स्फुरणादिल्थैः । न द्वितीय इत्याह- नहीति । 
आकारो अप्र्क्षेऽपीति शोषः । अनेन्रियकेऽप्याकाशे एेन्दियकम्- 
मदशेनात् अविषयेऽपि खतः स्फुरति आत्मनि विषयाध्यासो नास. 

भावित इत्यथः । न चरमः । बहिरर्थेषु विद्यमानयोरपि सामान्यवि- 

शेषांशयोः अभिेङ्गस्यादिवत् धूमादावध्यासं प्रति अतन्रलात् खह्- 
पमात्रेण स्फुरणं जध्यासविरोध्याकारेणास्फुरणं च अधिष्ठानस्याध्यासे 

अपेक्ष्यते तदिहात्मनः खदूपतः स्फुरणेऽपि अनृतजडदटुःखान्तवत्वा- 
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नासव्यावृत्ताकारेण वेदान्तजनितज्ञाने अध्यासविरोधिनि स्फुरणामा- 
वात् अध्यासोपपततेः न कथिदोष इति द्रष्टव्यम् ॥ ६१ ॥ 

ननु अध्यासन्ञानाकारपरिणामः किं आत्मनः, उतानात्मनः, 

किवोभयोः। नायः। तख विकारित्वापत्तः अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात् । 
न द्वितीयः । अचेतनस तदनुपपत्तेः । अतएव न तृतीय इत्यभि. 

प्रत्य रिष्यः प्रच्छति-- 
किं भगवन्, देहात्मनोः इतेतराध्यारोपणा देहा- 

दिसंघातकृता अथवा आत्मङृतेति ॥ ६२ ॥ 
किं भगवन्निति ॥ ६२ ॥ 
शिष्याभिप्रायं श्रोतुकामो गुरुः कसिन् सति किं स्यात् इति 

पच्छति-- 

गुरुरुवाच-यदि दहादिसंघातकृता यदि वा आल- 
कृता किं तत्र खात् ॥ ६२ ॥ 

यदीति । किं तत्र स्यात् तवेति रेषः ॥ ६३ ॥ 
साभिप्रायं शिष्यः प्रकटयतीत्याह-- 

इत्युक्तः शिष्य आह-यचहं देहादि संघातमात्रः ततो 
ममाचेतनत्वात् पराथेत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोः 
इतरेतराध्यारोपणा । अथाहमात्मा परोऽन्यः संघातात् 
चितिमच््वात् खाथं इति मयेव चितिमता आत्मनि 
जध्यारोपणा क्रियते सवोनथेबीजभूता ॥ ६४ ॥ 

इत्युक्तं इति । अनात्मनः खरूपेणाध्यस्ततात् निःखभावस् 
तख अध्यासकरवतवानुपपत्तः ` आत्मेव तकर्तेति खयमूहमानः अहम- 
वभाससयाल्मप्रत्ययत्वात् संघाते च तदशनात् स वा अहं अन्यो वा 

9 & 
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मध्यासकता इत्युभयत्र दोषुपन्यखति--रिष्य आह-ययहमि- 
लादिना । आये पक्षे अध्यासकवुरभावात् संसारदर्थनं न खादिति 
भावः । द्वितीये खयमेव खानथार्थ प्रकृ्लात् अनिमेक्षत्ापतिरि- 
ति भावः॥ ६४॥ 

चिन्मात्राश्रयविषयानायनिवैचनीयाऽविचविशवशात् विदासैव 
अविदयापरिकल्ित अहंकारादिस्थूलशरीरान्तं आलसवेनाभिमन्यमानो 
मिथ्येवाध्यासकर्ता इति प्रसिद्धिषुपगतः । परमार्थतस्तु कूटख 
एवात्मा । अविद्यानिवृत्या च संसारनिवृत्तिः, निद्रानिवृ्येव खभ्न- 
निवृत्तिरिति नानुपपन्नं प्रिचित्-इव्यभिप्रेय यनेःशनेरुक्ता्थं रिष्य- 
ुद्धिमारोहयति गुररिव्याह- 

इत्युक्तो गुरुरुषाच-अनथवीजमूतां चेत् मिथ्याध्या- 
रोपणां जानीषे मा कार्षीसर्हि ॥ ६५ ॥ 

इत्युक्तो गुरुरित्यादिना । देहा्ासमभावनामनथार्था चेत् 
अवगच्छपि किमिति तरिं तां न मु्चसि--अनथंबीजभूता- 

मिति ॥ ६५॥ 

साक्षिणः कूटतात् नानर्थसंबन्धः परमाथतः इव्युक्ताभिप्रायं 
अनववुध्यमानः रिष्यः प्राह- 

नेव भगवन्, शक्रोमि न कतुम् । अन्येन केनचित् 
परयुक्तोऽहं न खतन्र इति ॥ ६६ ॥ 

नेव भगवन्निति । हे भगवन्, न कत नेव शक्तोमीयन्वयः । 
अनिच्छतोऽपि मे निवृत्यभावात्. नाड खतद्रः । अन्येन केनचित् 
म्रयेमाण एव इति मने य ॥-४६॥ , 

| र) { 1) [. ~ } १ 

५ द [1 $ / ५4 , १२८५ ४६ । क । ( 



६२ उपदेशसाहश्षी । [ कूटखाद्रथासमबोध~ 

यद्येवं मन्यसे तदा चितिमत्वात्खा्थं इति मयेव हइत्यादिनोक्त 
मृषेति गुरुः खामिप्रायं प्रकरटयति- 

न तर्हि अचितिमच्ात् खाथः तम् । येन प्रयुक्तः 
अखतनच्रः प्रवतंसे स॒चितिमान् खाथेः संघात एव 
त्वम् ॥ ६७ ॥ 

न तर्हिं अचितिमचादिति ॥ ६७ ॥ 
ननु कथमहं संघातः ज्ञातृप्वात् इति शिष्य आह-- 

यद्यचेतनोऽदहं कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्त च जा- 
नामि ॥ ६८ ॥ 

यद्यचेतन इति । भवदुक्तमिति । संघात एव तं इध्यादी- 
त्यथः ॥ ६८ ॥ 

मिथ्याध्यासप्रयुक्तकतरखायवमासस्य देदेन्द्रियानतःकरणगतचि- 

दाभासाविविक्ततया तद्विशिष्टासविषयलात् तस्य च अविवेकविषे- 

काभ्यां आसनः परतत्रवखतत्रतप्रतिभासगोचरखात् अविवेकनि- 

राकरणेन अस खरूपप्रतिष्ठाुद्धिः संपा्या इत्यमिप्रेय आचायः 

प्रच्छतीत्याह- 

गुरुरुवाच-फिं सुखदुःखवेदनाया मदुक्ताचान्यस्तव, 
फं वा अनन्य एवेति ॥ ६९ ॥ 

गुरुरुवाच किमि्यादिना ॥ ६९ ॥ 
रिष्यः पुनः खानुभवमनुखरन् उत्तरमाहेति दशेयति-- 

शिष्य उवाच-नाहं तावदनन्यः। कसमात् । यस्मा 
तदुभयं कर्मभूतं घटादिकमिव जानामि, यद्नन्योऽहं 
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तेन तदुभयं न जानीयां, किंतु जानामि तस्मादन्यः 
सुखदुःखवेदनाविक्रिया च खारथव प्राप्रोति त्वदुक्तं च 
स्थात् । अनन्ते न च तयोः खाथेता युक्ता । नहि 
चन्दनकृण्टकङते सुखदुःखे चन्दनकण्टका्थं घटोपयोगो 
वा घराथेः। तस्मात् तदविजञातुमेम चन्दनादिकृतः अर्थः) 
अहं हि ततोऽन्यः समसमं जानामि बुश्यारूढम् ॥७०॥ 

शिष्य इति । नाहं संघातानन्यः तद््टलात् । यो यद्र न स 
तदनन्यः यथा घटद्रष्टत्यथः । हेतोरप्योजकताशङ्कामनवकाञ्चयति- 
यदीति । तेन इति अनन्यतखहेतुना इत्यथः । नहि खयं खव 
किमपि भवति । खातमनि वृत्तिविरोधात् , जडस्य च खप्रकाश॒तानुप 

पत्तेः । खान्यद्रष्टविषयत्वाभावे तदसिद्धिपरसङ्गात् तव्यवहाररोपः प्रस- 

ज्येत इति भावः । उपनयनिगमने दशयति-- कितु जानामि 
तसखादन्य इति । अनन्यत्वे विषयत्वानुपपत्तिरूपं बाधकमभिधाय 
ेष्यन्तराभावात् संघात खरेषल्वापरिं वाधकान्तरमाह - सुख- 
दुःखेति । विक्रिया कतृलादिरक्षणा इत्यथः । दुक्तं चति । 
अस्वानित्यतरादिपूर्वक्तदोषश्च प्राप्नोतीस्यथः । भवतु खाथता 
इत्याशङ्कय विषयस खाथ॑त्वामावं दष्टान्तेनोपपादयति-- नच तयो 
रिति । सुखटुःखवेदनाविक्रिययोरिल्यथः । द्र्टुरासनो दृद्यादन्यलवं 
रोषित च उपपादितमुपधदहरति- तसादिति । जञतुर्ञेयसंबन्धमाह 

- बुद््ारूढमिति ॥ ७० ॥ 

यदेवं प्रतिबुद्धोऽसि वत्स, न तर्हिं परपरयुक्तता तव इति तच्च 

मवबोधयत्याचायं इत्याह- 
# | 

तं गुरुरुवाच- एवं तर्हिं खाथस्त्वं चितिमच्चान्न 



६४ उपदेरसादक्ी । | कूटसखाद्वयाप्षोध- 

परेण प्रयुज्यसे । नहि चितिमान् परतच्रः परेण प्रयु- 
उयते-चितिमतश्ितिमदथेत्वानुपपत्तेः समत्रास्मदीपप्र- 
काशयोखि । नापि अचितिमदथेत्वं चितिमतो मति, 
अचितिमतोऽचितिमच्वादेव खाथेसंबन्धानुपपत्तः । ना- 
पि अचितिमतोः अन्योन्याथत्वं दृष्टम् । नहि काकु 
अन्योन्याथं कुवते ॥ ७१॥ 

तं गुरुरिति । ननु चितिमतोऽपि पराथेत्वं न खात् इति- 
चेत् तत्र वक्तव्यं फं चितिमान् चितिमदथः, किंवा अचितिमदथं 
इति । आयेऽपि खयमेव खाथेः चितिमदन्तरार्थो वा । नाः । 
एकसिन्चुपकायोपकारकमावरक्षणस्य अथा्थित्वसायोगादिलयभिप्रय 
द्वितीयं प्रयाह--चितिमत इति । समत्ात् अन्योन्यसिन्न्यो- 
न्यङ्ृतातिश्चयामावादिल्यथैः । द्वितीयं दूषयति- नापीति । अचि- 
तिमद्ैत्वं चितिमतत इति पूर्वेणानुषङ्कः । अचितिमतो जडस्य 
जडत्वादेव दोषित्वानुपपत्तः इति टेपथेः । मामृत्तिं अचेतनानामपि 
चितिमच्छेषवं तेषां अन्योन्याथता किमिति न मवेत् । अतः 
किमिति चेतनोऽध्यक्षः खाः कटप्यते इत्याशङ्य दष्टविरोधानेव- 
मित्याद-नाप्यचितिमतोरिति ॥ ७१॥ 

यदुक्तं चितिमतः चितिमदथस्वं नोपपद्यते समलात् इति तत्र 
व्यभिचारं शङ्गते- 

ननु चितिमचे समेऽपि शूयखामिनोः अन्योन्याथ- 
त्वं दृष्टम् ॥ ७२॥ 

नन्विति ॥ ५२॥ 
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खामिचेतन्यस्य भृत्यदेह एव अचेतनभागः उपकरोति न तननि. 
रपक्च चिन्मात्रम् , तथा भृत्यचेतन्यसख खामिदेह एव॒ अचेतनभाग; 
उपकरोति न चेतन्यमात्रे तथा दनादियमिप्रेय परिहरति- 

नेव-अगनरुष्णप्रकाशवत् तव चितिमच्सख विवक्षि- 
तत्वात् प्रद्ितश् ््टान्तः प्रदीपप्रकाश्चयोरिति । ततरे 
वं सति खबुद्यारूढमेव सबेमुपरमसे अस्युष्णप्रकाशषतु- 
स्येन कूटस्नियचैतन्थखरूपेण यदि चेवमात्मनः स- 
दा निर्विशेषत्वरुपगच्छसि । किमि्यूचिवान् सुपु 
विश्रम्य विश्रम्य जाग्रव्छभ्रयोः दुःखमनुभवामि इति । 
कि अयमेव मम खभावः किंवा नैमित्तिकः इति च । 
किमसौ व्यामोहोपगतः फिवा नेति ॥ ७३ ॥ 

नवमग्रेरिति । तदेवं चेतनख अनन्थेषतये सति तस्य ईशर 
समलवं सिद्धं, अतः कूट एवाला इद्युपसंहरति-- तत्रैवं सतीति । 
चितिमतः खाथत्वमेव न पराथवे सवदति सिते सतील्यथः । खबु- 
द्यारूढमेष खाध्यसतान्तःकरणवृत्तिकवरितमेव सवमध्यासाधिमूता- 
दिलक्षणं संघातं अभ्युप्णप्रकाश्वत्छरूपमूतेन निविकारनिल्यचेतन्य- 
खभविनोषलमसे त्वम् । अतो नित्यमुक्तोऽहं न सघाताध्यासकतं न 
मे संघातधर्मसंसर्गाऽस्तीति खसो भवेत्यथः । ओमिति चेत् स 

रयात् तदा गुरुरेवं रयात् इत्याह-- यदि चवमिति । मोटादेवा- 
रुवम् इतिचेत् स ब्रूयात् तदा तं प्रति गुरुणा वक्तव्यमाह-- किम 

साविति ॥ ७२ ॥ 

ननु संसार्यहं दुःखी निलयमुक्तखमावादीश्वरादन्यः इ्यादित्रम- 
उ, सा, ५ 
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हेतुः यो व्यामोहः अविवेकलक्षण आसीन्मम स इदानीं त्वस्मसादा- 
ननिव्रत्तः परंतु कूटखचैतन्यखरूपेणेति यदिदं मम कूटखत्वमूचिवान् 
मवान् तत्र प्रतिविषयज्ञानकव्वात् कथं करूटखचिःरखभावता इति 
संशयो जायते इति शिष्यप्रक्षमुत्थापयति- 

इत्युक्तः शिष्य आह-भगवन् , अपगतः त्स्रसादात् 
व्यामोहः किंतु मम कूटस्थतायां सशयः कथम्-्ब्दादी- 
नां खतः सिद्धिनीसि अचेतनत्वात्-श्ब्दाद्याकारप्रययो- 
त्पत्तस्तु तेषाम् प्रययानामितरेतरभ्यादृत्तविशेषणानां 
नीरपीताद्याकारवतां खतःसिद्यसभवात् । तसखाद्रा्या- 
कारनिमित्तत्वं गम्यते इति बाद्याकारवत् शब्दाद्याका- 
रत्वसिद्धिः । तथा प्रययानामपि अहप्रययारम्बनवस्तु- 
मेदानां संहतत्वात् अचेतन्योपपत्तेः खाथेत्वासंमवात्- 
खरूपव्यतिरिक्तम्राहकम्राद्यत्येन सिद्धिः शष्दादिषदेः 
असहतत्वे सति चेतन्यात्मकत्वात् खार्थाऽपि अह्रय 
यानां नीरुपीताथ्याकाराणामुपटब्धेति विश्जियावानं 
कूटस्थ इति संशयः ॥ ५४ ॥ 

इत्युक्त, शिष्य आहेति | अपगतः व्यामोह त्यनुषङ्गः 

सवातसाक्षिणो निर्विकरारसयोक्तत्वात् कथं संशाय इति तन्मुखेन 

कूटखतामवगमयितुं गुहः च्छति कथमिति । संशयः इयनुपङ्ग 

शिष्यः खविदितमथं निवेदयति-स्नब
्दादीनामिति । राब्दस्पः 

रूपरसगन्धासावद्विषयाः प्रसिद्धा; तेषामचिद्रूपत्वात् खतःस्फुः 

नालति इत्यविवादम् । कथं तर्हिं तेषां स्मूतिरिति, तदाह--श्नः 
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द्याकारग्रलययोत्पत्तेस्तु तेषामिति । सिद्धिरियनुषङ्गः । शब्दाचा- 
काराणां प्रत्ययशूपस्वात् न खातिरिक्तमाद्यता इति विज्ञानवादिमत- 
माशज्य मध्ये निराकरोति-प्रल्यानामिल्यारभ्य सिद्विरिय- 
न्तेन । इतरेतरं व्यावृत्तानि विशेषणानि श्ब्दायाकारद्ूपाणि येषां 
ते तथा । हेतुगर्भं विङ्ेषणम् । प्रकाशखरूपलवात् प्रत्ययानां खतएव 

| परोपरागं विना नीरषीता्याकारवत्ताया असंभवात् न प्रत्ययमात्रख- 
। रूपाः शब्दादथः इघ्यध्याहारेण योजना । परमत निराकरणमुपसंह- 
रति-तसादिति | बाद्याकारः शब्दादिषूपः इन्ियसंसृष्टः अर्थः 
निमित्तं येषां प्रत्ययानां तेषां मावो बाह्याकारनिमित्तत्वमिति विग्रहः । 
दत्यतः तसात् प्रत्ययानां बाह्याकरारवच्छब्दायाकारससिद्धिरित्यन्व- 
यः | चेतन्यात्पृथगाक्रारवन्तो ये शब्दादयः पराण्यवहाग्योग्याः 
तच्छरृताकारघास्तिद्धिः प्रत्ययानां न खत इयथः । एवं शब्दादीनां वि- 
षयाणां खम्यतिरिक्तप्र्ययग्राह्मं चेत् अध्यवससि तर्हि प्र्ययखसूपे 
विरेषामावसिद्धेः कूरयत्वसिद्धिः इयाशज्चाह- तथा प्रययाना- 

मपीति । नहि विषयसंखृष्टतया भासमाना विषयाकाराः प्रलयाः 
खधरकाञ्चचैतन्यद्पा भवन्ति आगमापायिलात् , गतु अन्यसक्षिका 

एव इत्यमिभे्य तरखह्पविरोष विरोषणनिर्देरोन कथयति--अह- 

प्र्ययारम्बनवस्तुभेदानामिति । अदैप्रययारम्बनं वस्तु अन्तः 
करणं ( अर्हकरण ) तस्य मेदा वृ्षिविरोषाः तदासमकानामित्यथैः । 

विमताः प्रत्ययाः = चित्वभावाः संहतत्वात् । संहतत्वं च आगमापापि- 

त्वात् शब्दादिवत् देहादिवद्रा | तथा विमताः खातिरिक्तमराहकमाद्याः 

अचेतनात् शब्दादिवदेव इत्यथः । अतः परमाकारामावात् प्रय 

योद्पत्या्यवस्थासाक्षी निर्विंरोषशिदात्मा सिद्ध एवेति कुतः कूटख- 



६८ उपदेशसाहस्री । [ कूटखाद्रयासमबोध- 

तायां संशयः इति न वाच्यं इत्याह-असंहतवबे सतीति । यद्यपि 
संघातादन्यः चेतन्यखभावः खार्थं एवासा, तथापि अहंपरतयानां 
अन्तःकरणवृत्तीनां नीरपीता्याकाराणामुपकब्धा उपरल्धिकती इति 
हेतोः विक्रियावानेवायं कथं कूट इति मे संशय इत्यथः ॥ ७४ ॥ 

एवं चेत् इद्यदशैने विवेचयसि न तर्हि ते संशयावकाश इति 
परिदरति- 

तं गुरुरुषाच-न युक्तस्तव संशयः। यतस्तेषां प्रययानां 
नियमेन अशेषतः उपरुब्धेरेव अपरिणामित्यात् कूटख- 
त्वसिद्धौ निश्वयहेतुमेव अश्पचिन्तप्रचारोपरन्ि संश्च 
यदे तुमात्थ । यदि हि तव परिणामित्वं खात् अशेषख- 
विपयचित्तप्रचारोपटन्धिने सख्यात् चित्तयेथ खविपये । 
यथा चेद्धियाणां खविपयेषु । नच तथाऽत्मनस्तव 
खपिषयैकदेशोपटन्धिः। अतः कूटस्थतेव तवेति ॥७५॥ 

तं गुरुरुवाचत्यादिना । संशयाय देतुमाह--यत इति । 
यः परिणामी चित्तादिः तस्य क्रमेण खविपयम्राहुकलं च दृष 
तद्यापकमात्मषः प्रत्ययाकषिणः सकाराब्याव्तमानं खन्या 

परिणामिलमपि तस व्यावतेयति इति व्यापकविरुद्रोपरब्धेः कूट 
त्वसिद्धो निश्चय एव युक्तो न संय इत्यथः | उक्तमेवाभ्रं॑व्यति 
रेकव्यापिं विवृण्वुपपादयति-- यदि हीति ॥ ७५ ॥ 

इदानीं प्रकृतिप्रत्ययाथपय।रोचनया उपकूब्धा कृूटृ इति चिर 
द्धमिति शिष्यः शङ्कामुद्धावयति-- 

तत्राह--उपरुन्धिनाम धात्वर्थो विक्रियैष उपरब्धु 
कूटस्थात्मता चेति विरुद्धम् ॥ ७६ ॥ 



प्रफरणम् २] पदयोजनिकाव्यास्या । ६९ 

तत्राहेति । उपोपसगेख लमते; धातोः करषरि तृचो विधानात् 
धातथर्य च क्रियात्वात् क्रियायाश्चोसपरिविनाश्वत्वात् तत्कतरि 
कथं क्रियाराहिलयमित्यथः ॥ ७६ ॥ 

्रिेष प्रकृतिमूतधासयैः। कैव च प्र्यार्थः स्त्र मुय इति 
नासि नियमः । "गडि वदनैकदेशे" सविता प्रकाशते सविता प्रका- 
रयतीयत्र व्यभिचारात् इयमिप प्रकृते धालथतकवरैवचनसोप- 
रब्धृशब्दस्य गोणाथ॑लमेव युक्तम् इत्याह गुरुः-- 

न धाल्वथेविक्रियायां उपरुब्ध्युपचारात् । यो हि 
बौद्धः प्रययः स धात्वर्थो विक्रियात्मकः आत्मनः उप- 
ठच्ध्याभासफरावसान इति उपटग्धिशब्देन उपचथेते । 
यथा छिदिक्रिया देधीभावफलावसानेति धालर्थन उप- 
चयेते तद्वत् ॥ ७७ ॥ 

न धात्वर्थेति । संग्रह विवृणोति-यो हि बौद्ध इति । बौद्धो 
ुद्धिपरिणामः प्रतिविषयं अयति गच्छतीति प्रयः । ननु बुद्धेर- 
न्तःकरणस्य द्रव्यात् तवपरिणामस्य च म्परिणामधरादिवत् 
्रव्यत्वोपपततेः कथं क्रियात्वमिति तत्राह-स धात्वर्थो विक्रिया- 
त्मकं इति । विरिष्टक्रियासमक इत्यः । नदि ष्दादिवत् खाका- 
रतिरोधानेन अन्तःकरणपरिणाम इष्यते किंतु जल्कावत् भारोक- 
वद्वा संकोचविकासरूपेण। ताश्शस्तु परिणामः परिणामिेष्टारूपदवात् 

तक्तियेति वक्तं युक्ते्यभिप्रायः । तख: क्रियाया उपलब्धिश्चन्दो- 
पचारे निमित्तमाह-आत्मन इति । आत्मनः खरूपमूता या उप- 
लबन्धिः-सलत्यः ज्ञान "विज्ञानघन एव! इत्यादिशरुतिभिद्धा तखा 
आभासो वहित्याप्तायःपिण्डस्य वहयाकरारतवत् चिदासब्याप्तया 



७9 उपदेशसादस्ी । [ कूटस्थाद्रयासबोध- 

चिच्छायापत्तिः तदेव फलं तदवसानः तस्यय॑न्त इति्कतवा उपरुव्धि- 
शब्देनोपव्यते इत्यथः । तत्रानुकूरं दष्टान्तमाह- यथेति । भयं 
भावः-अर्थप्रकाशो दि उपरन्िशब्दार्थः प्रसिद्धः स नाथधमः 
अथोनां जडत्वात् इट्युक्तम् । नाप्यन्तःकरणधरमः तस्यापि करण- 
लवात् , वेतन्यप्रकाशाश्रयत्वायोगात् , तथापि खयंप्रकारामाननित्यचे- 
तन्यातसनि अव्यवधानेन अहंतयेवाध्याप्तात् खसत्तायां प्रकाशाव्य- 
तिरेकात् आतमचैतन्यव्याप्ताः तत्तदर्थाकारा वृत्तीः कुवेत् अन्तःकरणं 
उपठज्धा कतौ प्रमाता भोक्ता इति च प्रमातृत्व-कतृल-भोक्तत-ज- 
नुभवितृतवव्यपदे शास्पदं भवति यथा अयःपिण्ड दहति प्रकाशय- 

तीति तद्वत् आसा आकाशवदविक्रियसखाकूटयोऽपि सन् ताहगन्तः- 
करणगतखाभासाविवेकातद्धमैः तदवस्थाभिश्च मिथ्यैव व्यपदिरयते 

चतुष्कोणो वतुंखः कृशः स्थूलो जातो नष्टः अभिरिति यथा अयः- 

पिण्डगतामासाविवेकात् अभिः व्यपदिर्यते तद्त् । तसात् अन्तः- 
करणस्य विकारिणः कतृत्वेऽपि उपरुब्धेः क्रियमाणत्वामावात् उपल- 
व्धिखरूपस्यालमनः सिद्धं कूट खत्वमिति ॥ ७७ ॥ 

तत्रोक्तम्थं विशदीकर्त दृष्टान्तख दा्टन्तिकाऽननुरूपतवं शङ् 
यति-- 

इत्युक्तः शिष्य आह-ननु भगवन्, मम कूटस्थत 
प्रतिपादनं प्रति असमर्थो द्टान्तः कथम्, छिदिः च्य 
विक्रियावसाना उपचयेते-यथा धात्थेत्वेन तथा उप 
रुभ्धिश्ब्योऽपचरितोऽपि धाववर्थो बोदधप्रययः आत्मन 
उपरब्धिविक्रियावसानशेत् नात्मनः इटसतां प्रति 
पादयितुं समथः ॥ ७८ ॥ 



प्रकरणम् २] पदयोजनिकाव्याख्या | ७१ 

इत्युक्तः शिष्य आह नन्विति । उभयत्र प्रङृतिप्र्ययाथयोः 
ओपचारिकित्वसयोक्ततवात् कथं दृष्ान्तासामथ्यमिति गुरुराह-कथ- 
मिति । उपचरितलयेऽपि उपशब्धुः विक्रिया दुर्वारा । यतः छिदि- 
क्रियासाध्यं दवेधीभावास्यं फरं विक्रिया, एवं उपरल्धिफरस्यापि 
फरुत्वाविरोषात् साध्यतया वित्रियालोपपत्तेः कथं उपरन्धा कूटः 
स्यात् इति शिष्यो दृष्टन्तासामथ्यै उपपादयति-लिदिः छेवेल्या- 

दिना । छिदिक्रियायाः छेचविक्रियावसानत्ववत् बौद्धो धालथैः 
उपरबन्धिब्दोपचरितोऽपि आसोपरुन्िविक्रियावसानश्चेदिति यो- 
जना । छिदिक्रियायाः छेत्तकृतद्रैधीभावपर्यन्तत्वत् ालङृतोपर- 
न्धिविकारप्ेन्तः उपरुत्धिधातथेश्चदिलर्थः ॥ ७८ ॥ 

उपलब्धेः खरूपेणेव फरतवं विवक्षिला दृष्टान्ताननुगुणलं अध्य- 
वससि, किंवा उपाधिवश्चात् इति विकर्प्य आं दृषयति- 

गुरुरुवाच-सयमेवं स्यात् यदि उपट्ब्ध्युपलग्भोः 
विक्ञेषः । नियोपरुन्धिमात्र एव हि उपट्ब्धा नतु 
तार्फिकसमय इव अन्या उपरुषब्िः अन्यः उपटब्धा- 
च ॥ ७९ ॥ 

सलयमेवमिति । विरेषो मेदः । नित्यशब्देन बेोद्धमताद्य- 
वृत्तिः । मात्रपदेन भेदाभेदमतात् प्रज्ञानघन एवः, प्रज्ञाने ब्रह्म 
इत्यादिशतिप्रपिद्धं हेतुमाह-- दीति । एवकारव्याव्त्यमाह--नतु 
ताकिंकेति ॥ ७९ ॥ 

यचेवं आरमतत्वं कथं तर्हिं धातथेफर्वच्ववचनमिति शिष्यः 

रङ्ते- 



७२ उपदेशसादश्ची । [ कूटयाद्रयासबोध- 

ननु उपरुभ्धिफलावसानो धात्वथेः कथमिति॥८०॥ 
नन्विति-॥ ८० ॥ 

उपाधिवशाफरुत्वोपचारोपरन्धेः न खहूपतः इव्युक्तं सारयन् 
पक्षान्तरमविरुद्धमि्याद- 

उव्यते-श्णु-उपरुग्ध्याभासफरावसान इत्युक्तं रिं 
न श्रुतं तत् त्वया, नतु आत्मा विक्गियोत्पादनावसान 
इति मयोक्तम् ॥ ८१ ॥ 

शृण्विति । अन्तःकरणवृत्तीनां आविभीवतिरोमावधर्मकलात् 
तद्विशिष्टतया स्फुरणं अङ्गीक्र्य विषयखचेतन्यामेदेन प्रकाशमान- 
वृत्तितव्यामासाश्रयतया मापमानासा प्रमाता दय्युच्यते । 
कर्मे्धियाणि अधिष्ठाय ज्रियावस्माणप्रघानान्तःकरणलिङ्गगताभासा- 

विवेकाकर्तेदयुच्यते । शुभाश्युभकर्मोपसखापितान्तःकरणपरिणामवि- 
रोषं तदविवेकात् खगतमिव परयन्नामा भोक्तेदयुच्यते । 
एतां सवमेव चित्तविखासावस्थां खरूपचेतन्यानुगममत्रेण 
साक्षादवभासयननिव भासमानः भटुप्तप्रकाश्चः असंदिगधः अवि- 
पयसः अविषयः साक्षी उपरुन्धा ज्ञाता इति च व्यपदिश्यते । 

वृत्तिविनादात् तद्रतचिदामासस्यापि विङयात् तत्संस्कारसंभवे सति 
समयान्तरे पूवोवगतविषयाकारस्मृतिवृच्युदये तद्वताऽमासद्वारा प 
एव सर्वेति व्यपदिश्यते । स एव तु चिदालमा समसतकायेकारणप्र- 
पञ्चोपलक्षितः तदनुवृत्तसत्ताऽभेदेन सवधिष्ठानमिदयुच्यते । कारणो- 
पाध्यविवेकेन अटुप्तज्ञानशक्तितया च अन्तयाम्यादिश्चव्दयाच्योऽपि 

भवति । तसात् केनचित् उपाधिना कचित् कचित् तथा तथा 



भ्रकरणम् २1] पद्योजनिकाव्याख्या । ७३ 

व्यवहारास्पदत्वेन अविद्यावशात् भासमानोऽप्यात्मा खदूपतो निर्वि- 

कारो निधमकः असङ्गः कूटख एवेति ॥ ८१॥ 
एतत्सवममिप्रे्य उक्तमर्थं प्रश्नसुत्थाप्य उपसंहरति- 

शिष्य उवाच-कथं तहिं कूटस्थे मयि अशेषखविष्- 
यचित्तप्रचारोपटब्धृत्वमिदयात्थ ॥ ८२ ॥ 

तं गुरुरुवाच-सलमवोचं, तेनेव कूटस्थतामघ्रुवं 
तव् ॥ <२॥ 

रिष्य उवाच । कथं तहींत्यारभ्य तवेलयम्तेन । तेनैव अशे- 
पखविषयचित्तप्रचारोपरब्धृतेनेत्यथेः । अतः कुतसतत्र तवानाश्वासो 
जायत इत्यभिप्रायः ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 

आनो नित्यनिवृत्तादोपखगतविरेषतया कूट स्तवे अवबोधिते 
अवनुद्धखरूपः शिष्यः खश्रान्तिीजमपरयन् प्रच्छति-- 

ययेवं भगवन्, कूटसनियोपरबन्धिखसरूपे मयि 
शब्दाद्याकारबोदधप्र्ययेषु च मत्खरूपोपरुच्ध्याभास- 
फरावसानवत्सु उत्पद्यमानेषु कस्त्वपराधो मम ॥८४॥ 

ययेवमिति । अथवा द्पल्ययाश्चेत् उपरुढ्ध्याभासफलाव- 

सानाः जायन्ते तदा तानात्मनि नियं पदयतो मम कोऽपराध इत्या- 
कषिपति- यद्येवमिति ॥ ८४ ॥ 

प्रभरस्योत्तरमाह-- 

सदयम् नास्यपराधः किंतु अवि्यामात्रस्तु अपराध 
इति प्रागेवावोचम् ॥ ८५ ॥ 

सलं नास्यपराध इति । कथं तर्हि किं न श्रुतं तवा-ईति 
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मामायेति शङ्कते--किंविति । जिज्ञासोः तव प्रे्षावत उक्तार्थान- 
वधानं न आगन्ुकदोषनिमित्तकं संभाव्यते इत्यमिप्रेय मयोक्तमिति 

परिदरति-- अविद्येति । यद्वा आकषपं॑परिहरति-- सत्यमिति । 
नास्त्यपराधस्तव खानुभवाप्रच्छादकलवात् । कथं तर्हि तयोक्तं ममाना- 
शासो जायते इति प्रच्छति--किंविति । अन्योस्त॒ अपराध इत्यु- 

तरमाह- अविद्येति । तदेवं यथावदालसनः खदूपानवभासावि- 
यानिबन्धन एव संसारित्वं अधिक्कृतस्वं इत्यादि अतद्धमौवभासः न 
परमार्थाऽप्तीति उपपत्तितोऽवगमितमात्मनः कूरखनित्यत्वम् ॥८९॥ 

इदानीं अवखात्रयसाक्षितया अवस्याधमीसपर्वितवेन पुनः कृट- 
खतां प्रतिपादयितुमाक्षेपमुत्थापयति- 

यदि भगवन्, सुषुप्त इव मम विक्रिया नासि कथं 
खभ्रजागरिते ॥ ८६ ॥ 

यदि भगवति । खमरजागरिते ममेति शेषः ॥ ८६ ॥ 
सचवेतन्यप्रकारयलात् न तव॒ खमावभूते ते जवसे इति परि- 

हरति-- 

गुरुरुवाच-किंत्वनुभूयेते त्वया सततम् ॥ ८७ ॥ 
गुरुरुवायेति- सततमिति । यदा ते भवतः तदा नानुमभू. 

यमाने भवत इत्यः ॥ ८७ ॥ 
अनुभूयमानत्वमङ्गीकरत्य सततानुमवशचब्दाथमजानानः च्चिष्य 

आह- 

बाढम् अनुभवामि, ` कितु षिच्छियविच्छिद्ि नतु 
सततम् ॥ ८८ ॥ 
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बरादमिति ॥ ८८॥ 

त गुरुराद- 

तं गुरुरुबाच-तहिं आगन्तुके त्वेते न तवात्मभूते, 
यदि तवात्मभूते चेतन्यखरूपवत् खतःसिद्धे सतते एव 
साताम् । शिच खभ्रजागरिते न तव आत्मभूते व्यभि- 
चारित्वात् वसख्लादिषत् । नहि यख यत्खरूप तत् 
तद्भिचारि दृष्टम् । खभ्रजागरिते तु चेतन्यमात्रत्वा- 
द्यभिचरतः । सुपुभे चत् खरूपं व्यभिचरेत् तन्नष्टं 
नास्तीति वा बाध्यमेव स्यात् आगन्तुकानां अतद्धमांणां 
उभयात्मकत्वदशेनात् यथा धनयस्रादीनां नाशो दृष 
खघ्रभ्रान्तिरन्धानां तु अभावो ष्टः ॥ ८९ ॥ 

आगन्तुके त्वेते इति । दुपुप्तो आसमस्वरूपे भासमानेऽपि तयोः 
अनवभासात् न आसनः स्वरूपमूते ते अवस्थे । अतो विच्छिद्य 

विच्छियानुमूयेते खया ते इत्यथः । विमते अनात्मम्ते व्यभिचारिखात् 

वस्रादिवत् इत्युक्त्वा ग्यतिरेकेण एतदेव द्रढयति- यदीत्यादिना । 

चेतन्यमात्रत्वादिति । चिस्वमावादिव्थेः । यत्र यत् अनुभवगो- 

चरः तत्रैव चत् तत् नानुभूयते तदा तख ध्वंसो बाधो वा खात् । 
उभयथापि तख न अधिष्ठानधर्मेखं इति सदृष्टान्तमुपपादयति- सुपुप् 

चेदिल्यादिना । नासो ध्वंसः अभावो बाधः ॥ <९॥ 

तत्र शिष्योऽतिप्रसङ्गं शङ्ते-- 

नन्वेवं प शैतन्यसरूपमपि भोगरन्तकं प्रां । 
#&)8 ९2५६८९१ ए, </ 
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खप्रजागरितयोरि सुषु अनुपरग्धेः । अचेतन्यखरूपो 
वा यामहम् ॥ ९० ॥ 

नम्पेवमिति । द्ि-शुति-मति-विज्ञातिलक्षणे हि खप्रजागरिते 

द्यादिमत् चैतन्यमेव । अतो यदि सुषुप्तो खम्रजागरिते नोपभ्ये- 
ते इति तत्र ते न सः, तदा चैतन्यमेव सुषुप्तो नासतीत्यासा जाग- 
न्ुकचैतन्यो वा खात् अचैतन्यखशूपो वा गल्यन्तरामावादित्यथैः९० 

गुरुः परिहरति- 

न परय तदनुपपत्तेः । चेतन्यखरूपं चेत् आगन्तुकं 
पयसि, पद्य । नैतदपेशतेनापि उपपत्या कर्पितु 
रङ्कमो वयम्, अन्यो वाऽचेतन्योऽपि संहतत्वात् पाराथ्यं 
अनेकत्वं नाशित्वं च न केनचित् उपपत्या वारयितुं 
शक्यम् । अखाथख खतःसिद्यभावादियवोचाम । 
चैतन्यखरूपख तु आत्मनः खतःसिद्धेः अन्यानपेक्षवं 
न केनचित् वारयितुं शक्यम्, अग्यभिचारात् ॥ ९१॥ 

नेति। नैवं । नेवं वक्तपुचितमि्य्थः। कथं इति चेत् तत्राह- 
प्रयेति । पर्यारोचनयेत्यथः । वस्तुखमवे आरोच्यमाने चैतन्यस्य 
आगन्तुक्वानुपपत्तः नैवं वक्तुमुचितं इति वाक्यार्थः । ननु सुषुप्ते 
दष्यादिषूपस चैतन्यस्यादरैनात् जाग्रदादौ दर्शनात् आगन्तुकमेव 
चेतन्यं पथांलोचयामि इतिचेत् तत्र वक्तव्यं, $ निरुपाधिकचित्- 
खूपमेवागन्तुकं पयसि, किंवा नयनादिद्रारकनुद्धिव्रद्युपहितं, इति 
विकलस्य आच प्र्याह--चैतन्यखरूपे चेदिति । अरोकिकमज्ञ- 
स्तं चेत् चेतन्यखरूपमागन्तुकं पयसि तर्हि प्य, वयं तु न्यायप्र- 
माणकुशला अपि तचेतन्यल्रूपमागन्तुक द्रष्टं घटयितुं श न वष- 
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तेनापि शक्तुमः । अन्यो वा कथित् अचैतन्योऽपि मूढोऽपि न 
दाक्तुयादित्यथेः। अयं भावः-चैतन्यख आगन्तुकत्वं चैतन्येन गृह्यते 
करिवा अचेतन्येन। नायः । खग्राह््वे खवृक्तिविरोधात् । नदयङ्गस्य- 
गरेण तदेव स्प्रस्यते, असिधारया वा असिधारा छिचते, नापि अन्य- 
चैतन्येन अन्यचैतन्यसयागन्तुकलं ग्राह्यं अन्यत्वख अचाप्यसिद्धेः । 
न द्वितीयः । जडख चिदधीनप्रकाशतया चिदकराशसायोगात् । 
अतः चेतन्यं नागन्तुकमिति । धुतिश्च मवति--'य्रैतन्न पदति 
पर्यन् वे तन्न परयति नहि द्रषेर्विपरिरोपो विद्यते अविनाि- 
स्वात् नतु तद्ितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पद्येत्, एवमायं कस्पं 
जनुपपत्या निरटरल द्वितीय अचेतन्यापादनेन निरक्रोति- सं- 
हतवादिति । नयनादिद्रारकबुद्धिवृच्युपाधिग्रम्तसय तु संहतत्वास्- 
राथत्वादिकं पूवेमेवोपपादितमिति नेदानीभुपपतिर्वक्तव्या दत्याह-- 
इत्यवोचामेति । अत्रापि शरुतिमेवति-'न ट्ष्रं पद्येन श्रुतेः ` 
श्रोतारं श्रणुया न मतेभन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजा- 
नीयाः हृत्याद्या | असिस्तु श्ुततिवाक्ये पष्ठवन्तश्ब्दवाच्यदथ्यादेः 
अन्यद्रष्टव्याप्यतया सचैतन्यखमावलोक्तेः तदन्यो दृछदिखरूप- 
प्रकाशकत्वेन द्रष्ादिशम्दनिर्दिष्टः साक्षी नियचैतन्यखमावः षिद्ध 
इति उपसंहरति--चेतन्यखरूपख विति ॥ ९१ ॥ 

उक्तमेवार्थं युकत्तयन्तरेणोपपादयितुं शङ्कामुद्वावयति-- 

ननु व्यभिचारो दशितो मया सुपु्ेन प्यामी- 
ति॥९२॥ 

नन्विति ॥ ९२ ॥ 
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उत्तरं संग्रहेणाद- 

न व्याहतत्वात् । कथं व्याघातः पश्यतस्तव न 

पदयामि इति व्याहतं वचनम्। नहि कदाचित् भगवन्, 

सुषु मया चेतन्यं अन्यद्वा किचित् द््टम् । परयन् तर्हिं 

सु त्वम् यस्मात् दृष्टमेव प्रतिषेधति न दम् । या 

तव दष्टः तत् चैतन्यमिति मयोक्तम् । यया त्वं विच 

मानया न फिंचित् च्मिति प्रतिपेधसि सा दिः त्वचे- 

तन्यम् । तर्हि स्त्र अव्यभिचारात् कूटस्थनियत्व सिद्ध 

खत एव न प्रमाणापेक्षम् । स्वतःसिद्धख हि प्रमतुः 

अन्यस प्रमेयस्य परिच्छित्त प्रति प्रमाणपिक्षा । यातु 

अन्या नियापरिच्छित्तिः अपेक्ष्यते अन्यख अपरिच्छि- 

ततिरूपस परिच्छेदाय सा हि निदैव करटस्था खयं- 

ज्योतिःखभावा, आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृ वा न तां 

ग्रति प्रमाणपेक्षा, तत्स्वभावत्वात् । यथा प्रकाशन 

उष्णलं वा रोदोदकादिषु परतः अपेक्षते अभ्यादिया- 

दिभ्यः अतत्छभावत्वात् न अभ्यादिलादीनां तदपक्षा 

सर्भदा तत्स्वभावत्वात् ॥ ९३ ॥ 

न व्याहतवादिति । व्याहतस्मेव प्श्नपूथकं विद्रणोति- - 

कथमित्यादिना । नहि कदाचिदिति पुनः शिष्यपरश्ः । पयं 

सहीति गुरोरक्तिः । पदयन् द्रष्टा दिमानेव लवं छुप इलः । 

यस्मादिल्यादिः । तदुपपादनपरो गन्थः स्पष्टाथः। सुपुपे मया रिचिन्न 

दष्टं इति उस्थितसख प्रशमशौुपपत्या सोषुपानुमक्साकश्यभावात्, 
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तदा करणोपसंहारात् आगन्तुकानुमवासंभवात् खरूपचेतन्यमनागन्तु-
 

क क्रूटथास्लर्पं सिद्धमिलयुपसंहरति--ययेत्यादिना । चेतन्यस्य 

लतःसिद्धपपादयति--खतःसिद्धख हि प्रमातुरिति । हिशब्दो 

लोकानुमवप्रसिद्धि्योतनाथेः । खतःसिद्धः प्माणनिरपक्षसेनैव 

सिद्धः । प्रमाणपरवृततः प्रागेव प्रकाशमान इति यावत् एवंविधस्य 

प्रमातुः यदन्यस्रमेयं द्यं तस्य परिच्छित्तिं स्परतिं परति प्रमाणपेक्षा 

न प्रमातृखरूपपरिच्छित्ि प्रति इत्यथः । या तु अन्यस 

परिच्छितिरूपसयाचेतनस परिच्छेदाय अवमासनाय नित्या खतः- 

सिद्धा च अन्या परिच्छित्तिः संविदपेकष्यते सा हि कूटसेव । यतो 

नित्या खये्योतिःखमावाचेति योजना । तां प्रति खरूपकूरखनि- 

तयसंबिदं प्रति आत्मनि संविद्रूषे विषये प्रमाणत्वे तस्सत्तानिश्चयफ- 

लव्यापरासले प्रमातृ वा तादग्यापाराश्रयत्वे वा न प्रमाणापक्षा 

प्रमात्रेक्षा वाऽसीत्यथेः। अयभावः--अन्तःकरणवृत्िप्रतिधिभम्चितं 

हि चैतन्यं प्रमाणमिष्यते । वर्तिमदन्तःकरणप्रतिभिम्वितं प्रमातृचै- 

तन्यम् । तदुभयं प्रमेयावभाससमये नानवमासमानं मवति । तथा 

सवि प्रमेययेव खतःस्फुरणशङ्कापातादिदोषप्रसङ्गात् तदवभातश्च न 

प्रमात्रन्तरात् प्रमाणान्तराद्वा भवति, अनवखान्रसङ्गात अनुपपत्तेश्च 

इत्यतः खप्रकारतयेव प्रमातृ-प्रमाण-पमेयानामवमासकस्यासनः 

सिद्धिरिति तस सिद्धा नियखप्रकाराकूटखचिदात्मता इति भप्रका- 

ङखमावसेव प्रकाशान्तरपिक्षा न प्रकाशखमावस । उक्तमथ दश- 

न्तोक्त्या ुद्धिमारोहयति--यथाप्रकाशनमिति ॥ ९२३ ॥ 

ननु संविदः प्रमाणफशलप्रसिद्धः कथं नित्यत्वं हवयाक्षिपति- 

अनित एव प्रमा खात् न निखत्वे इति चेत्॥९४1 



८० उपदेरसादक्षी। [ कूटयखद्रमासबोध- 

अनियत एवेति ॥ ९४ ॥ 
अथौवगतिर्हि प्रमा न तस्याः खरूपत एव अनित्यखे कल्पकमसि 

इति समाधत्त- 

न । अवगतेः नियत्यानियत्वयोः विशेषानुपपत्तः । 
नहि अवगतेः प्रमात्वे अनिदया अवगतिः प्रमा न निया 
इति विशेषः अवगम्यते ॥ ९५ ॥ 

नावगतेरिति । संग्रहं विवृणोति - नहीति । चञ्ुरादिद्वारक- 
ुद्धिव्तिव्यक्तायाः अवगतेः प्रमात्वे सति निल्यायाः प्रमात्वं न 
भवति । अनिप्यायास्तु मवति इति विदोषो न हि गम्यते विनिग- 

मनाभावादिवयथः ॥ ९५ ॥ 

तत्र विनिगमनामावोऽसिद्ध इति शिप्यः शङ्ते-- 

निलायां प्रमातुः अपेक्षामावः । अनियायां तु यता- 
न्तरितत्वात् अवगतिः अपेध्यत इति विशेपः खात् 
इति चेत् ॥ ९६ ॥ 

निलयाया इति । अवगतेः निलयते कारकव्यापारषेयथ्य खात् 
इत्ययं विरोष इयथः ॥ ९६ ॥ 

प्रमातुः खावगतेः निल्यले प्रमाणव्यापारेयथ्येमापायते, किंवा 
विषयावगतेर्मित्यते । नायः । इष्टपत्तरियाद-- 

सिद्धा तहिं आत्मनः प्रमातुः खतःसिद्धिः प्रमाण- 
निरपेक्षतयेषेति ॥ ९७ ॥ 

पिद्धा तहीति। नित्यावगतिपकष परमाणनैरपक्यं चेत् सया अनु- 
मेखते तरिं प्रमातुरासनः खरूपय खतःसिद्धिः खप्रकाश्चता प्रमा- 
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निरपक्षतयेव सिद्धेत्यथः । अनित्यखाखप्रकाश्चस्य च जइतात् आस- 
त्वानुपपत्तेः इत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥ 

ननु आतप्रमाया नित्यत्वात् प्रमाणानेक्षा चि“ न स्यात् इति 
 शङ़ते- 

अभावेऽपि अपेक्षाऽमावः नियत्वात् इति चेत् न । 
 अवगतेरेव आत्मनि सद्भावादिति परिहतमेतत् ॥ ९८ ॥ 

अभवेऽपीति) प्रमामवेऽपील्यथैः। परिहरति-नावगतेरिति । 
अवगतेरासनि सद्धावादेव प्रमाणानपेक्षा नद्यवगत्यभावशङ्कावकाशः | 
असंहतख संधातसाक्षिणश्चितिमच्वोपपादनादित्यथेः । अथवा आस- 
सिद्धिः प्रमाणे नक्षते इति वदता प्रमाणामावमपेक्षत इदयुक्तं सात् 
इति मत्वा तदपेक्षापि तव नोपपद्यते आससिद्धेमित्यत्वादेव इति 
रङ्ते--अभावेऽपीति । खतःसिद्धपरमाणनैरपक्षयशब्दाभ्यां स्व- 
नपक्षपरकाशमानासमखरूपयेव विवक्षितलान्नात्र शङ्कावकाशः इति 
परिहरति-नावगतेरिति ॥ ९८ ॥ 

इदानीं प्रमातुः खतःसिद्धिनिरपकषेव इयेतत् विपक्षवाधकोऽपन्या- 
सेन साधयन् निल्याया अपि प्रमाया विषयावगतिलसिद्धये विषयसत्वं 
संपादयितुं प्रमाणम्यापारपेक्षाऽल्तीति सूचयन् पक्षान्तरमपाकरोति- 

प्रमातुशेत् प्रमाणापेक्षासिद्धिः कख प्रमित्साखात् । 
यख प्रमित्सा म एव प्रमाता अभ्युपगम्यते । तदीया च 
प्रमिता प्रमेयविषयैव न प्रमातृबिषया । प्रमातृविषयत्य 
अनवस्थाप्रसङ्गात् । प्रमातुः तदिच्छायाश्च तखाप्यन्यः 
प्रमाता तखाप्यन्य इति एवमेव इच्छायाः प्रमातृविषयत्व 
मातुरात्मनः अव्यवदितत्वाच्प्रमेयत्वानुपपत्तिः। रोके 

उ, सा, ६ 
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हि प्रमेयं नाम प्रमातुः इच्छा-स्मृति-प्रयल-प्रमाणजन्म- 
उयवहितं सिद्धयति नान्यथा । अवगतिः प्रमेयपिषया दष्टा। 

नच प्रमातुः प्रमाता स्वस स्वयमेव फेनचित् व्यवहितः 
कृट्पयितं शक्यः इच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिश्च 

सतैव्यविषया न खतेविषया । तथा इच्छायाः इवि. 
घृयत्यमेव न इच्छावदिषयत्वम्। सरत्रिच्छावद्विषयत्येऽपि 
हि उभयोः अनवस्था पूर्ववदपरिहायां खात् ॥ ९९ ॥ 

प्रमातुश्चेदिलादिना। जयमथः-सर्यवस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया 

वा साक्षिचैतन्यस विषय एवेति सिते कदाचिदज्ञातसेन निर्विकल्पक- 

साकष्यवगतस ज्ञाततनव्यवहारसिद्धये यस्य प्रमित्सोखयते स एव तदा 

प्रमाता प्रमाणव्यापाराश्रय इय्युच्यते । तत्र प्रमातुः खरूपसिद्धिश्चत् 

प्रमाणयेक्षा खात् तदा कस परमित्सा खात् तस्येव वा, अन्यख वा, 

परमातुमिच्छा खविषथा, अन्यविषया वा, सर्वथापि नोपपद्यते इति । 

तत्र इच्छाश्रयसखेच्छागोचरप्वे निराकुवन् खप्रमातृकलमासनो निरा- 

करोति- यदीया चेति । कमविषया न कतृविषया इत्यथः । 

कर्तैव कर्मापि फ्रि न स्यात् इत्याशङ्य एकस्यां क्रियायां एकयेव 
गुणप्रधानभावेन कतृकमतया वेरूप्यप्रसङ्गानेवं इत्यमिप्रे्य जन्यप्रमा- 
तृकले खयमसिद्धख अन्यसाधकतवानुपपत्तः अकरणस च निरीन 

तया साधकलासंभवात् तस्यापि सिद्धावन्यपिक्षायां तस्यापि तथां 

इत्यनवसखामाह--प्रमातृविषयल इति । प्रमातुरनवस्थामभिनयति 
अप्यन्य इति । उक्तामनवस्थामिच्छायामतिदिशति-एवमेवे- 

ति। आत्मनोऽप्रमेयते हेत्वन्तरमाह -प्रमातुरिति । तदेव स्पष्ट 
 यति-- लोके हीति । इच्छाजन्पग्यदहितमिष्यमाणं भवति, स्प 
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तिजन्मग्यवहितं सतव्यम्, प्रयलजन्मव्यवहितं च क्रेयासाध्यं 
प्रयतितव्यै, प्रमाकरणव्यापारोखत्तिव्यवहितं प्रमेयमिति हि टोकप्र- 
सिद्धमित्यथेः । सिद्धयतीति निष्पत्तिप्रकाशयोनि्देशः । अन्वय. 
मुक्ता व्यतिरेकमाह नाग्यथेति । अवगतिन्ञव्दश्च प्रकाशप्राघ्योः 
साधारणः सुपुप्रखापि प्रमेयसिद्धिप्रसङ्गादिति भावः, तर्द प्रमातुरपि 

सिद्धिः इच्छादिजन्मन्यवहितेव भवतु, नेत्याह- नयेति । खयमेव 
प्रमाता खसयैव प्रमातुः इच्छादीनां अन्यतमेनापि व्यवहितः कल्पयितु 
नच केनचित् शक्यः इत्यन्वयः । तत्र हेतुमाह ~ स्मृतिश्रेलाि- 
ना । स्मृतीच्छयोः खाश्रयविषयक्रते वाधकमाह--सर्विच्छावदि 
पयवे हीति । सतो च इच्छावांश्च सत्रिच्छावन्तो तौ विषयो 
ययोः तयोभौवः सर्त्रिच्छावद्विषयतवं तसिन्निति विग्रहः । उभयोः 
स्तीच्छयोः इयथः । सतुः खवृ्तिव्याप्यत्रायोगात् सत्रन्तरस्श- 
तिविषयता वक्तव्या । तथाच एकसिन्नात्मनि सत्रन्तराभ्युपगमे 
तस्यापि पूवसमानयोगक्षेमतया स्मृत्यनवखा खात् इत्यथः । तुल्यमि- 
च्छायाः प्रयल्स्येति च द्रष्टम्यम् ॥ ९९ ॥ 

तदेवमासनि न प्रमाणव्यापारापेक्षा प्रमातुः खविषयप्रमाणक्रि- 
याश्रयत्वायोगात् प्रमात्रन्तरकल्पनायां अनवस्थानात् अप्रमेय एवास्मा 
सिद्धति । तख च बाह्यविषयावच्छेदाय प्रमाणग्यापारपेक्षापंमवात्न 
तद्वेयथ्यै हति चोक्त्या अवगतेः खतो नित्यं साधितम् । इदानीं 
प्रकरणान्तरेण तदेव धाधयितुं पूवेपक्षयति-- 

ननु प्रमातृविषयावगयनुत्पत्तो अनवगत एव प्रमाता 
खादिति चेत् ॥ १००॥ 

नयु प्रमातृषिषयेति । यद्विषयाऽगतिरूतचते सोऽवगतः सिद्ध 
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इति चोच्यते । प्रमातुश्चावगत्यनुतपत्तो प्रमाता सुषुप्त एव सदा 

स्यात् इत्यथः ॥ १०० ॥ 

तत्र किं सुपषुप्तसाम्यपरिहाराय आसमनोऽवगतिविषयतवं वक्तव्य 

मित्यमिप्रायः, कि वा युपुप्तप्ाम्यपरिहारमात्रं वक्तव्यमिति । तत्र 

नाघ इत्याह- 

न, अवगन्तुः अवगतेः अवगन्तव्यविषयत्वात् अव- 
गस्तृविषयत्े च अनवस्था पूथेवत् स्यात् । अवगतिश्च 
आत्मनि कूटस्थनियात्मञ्योतिः अन्यतः अनपेक्षेव सिद्धा 
अभ्यादिलादयुष्णप्रकाशवदिति पवेमेव प्रसाधितम् । अव- 
गतेः चैतन्यात्मञ्योतिषः खात्मनि अनियते आत्मनः 
खाथैतानुपपत्तिः काथकारणसंघातवत् संहतत्वात् पारा- 
श्यं दोपवद्यं च अवोचाम । कथम् । चेतन्याःमञ्योतिषः 
खात्मनि अनिदयव्व स्मृयादिग्यवधानात् सान्तरत्वम् । 
ततश्च तख ॒चेतन्यज्योतिषः प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाचोध्वे 
आत्मन्येव अभावात् चक्षुरादीनामिव संहतत्वात् पाराथ्यं 
सयात् । यदा. च तत् उत्पन्नं आत्मनि विद्यते न तदा 
आत्मनः खाथत्वम् तद्धावाभावापेक्षा हि आत्मानात्मनोः 
खाभत्वपराथत्वसिद्धिः । तस्मात् आत्मनः अन्यनिरपे- 
्षमेव निलयचेतन्यभ्योतिष्ं सिद्धम् ॥ १०१ ॥ 

नावगन्तुरिति । अवगन्तुरवगतिविषयतवे खाश्रयावगतिम्याप्य- 

त्वायोगात् अवगत्रन्तरावगतिविषयत्वं वाच्यम् । तथाच अनवखापू- 

ववत् स्पृतीच्छाविषयसववत्सादित्यथः । द्वितीयं प्रत्याह--अवग- 
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तिशेति । "अत्रायं पुरूषः खय॑ज्योतिः' “आसेवाख ज्योतिः" "एषोऽ 
स परमो कोकः "नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो वियते" इत्यादि- 
श्रुतेः आत्मनो नित्यप्रकाशखमावत्वावगमात् अभ्युष्णप्रकाशवदटक्षा- 
वगतिरूपे अवगद्युतपत्तयपक्षामावात् न युपुपरतुल्यता तेति भावः| 
विपक्षे च उक्तं दोषं सारयति--अवगतेशतन्यात्मज्योतिष इति। 
उक्तामेवानुपपतति प्रश्षपूैकमुपन्यखति-- कथमित्यादिना । स्मृतया- 
देः स्मृतीच्छादिरूपाद्यवधानात् विच्छेदात् चैतन्यज्योतिषः सान्त- 
र्वं इच्छादिवृ्यन्तरपूवैकलमिलर्थः । कं तत्र स्यात्तदाह-तत- 
शरेति । आस्मा यदि आगन्तुकचिलकाश्चविषयः सात् तदा संहतः 

पराथेश्च खात् दद्धियान्तःकरणप्राणादिवत् इति फकितमाह--यदा- 
चेति । चेतन्यञ्योतिः तच्छब्दार्थः । यदा च आत्मनि तदुत्तर 
विदयते तदा नैवमातलसनः खाल संभवतील्यन्वयः । तत्र हेतुमाह- 
तद्धावेति । तख संहत्वस्य भावामावो तदपेक्षा हि इति योजना । 
आगन्तुकचिसकाशगम्यस्यानात्मखनियमात् तस्य॒ च पारा्यात् । 
तद्िरक्षण आल! निल्यचेतन्यखरूप एव सन् सदैवावमासते इय्यु- 
पसंहरति-तखादिति ॥ १०१ ॥ 

इदानीं निल्यचेतन्यखरूपवे प्रमातल्ानुपपत्ति शङ्कते-- 

ननु एवं सति असति प्रमाऽश्रयत्वे कथ प्रमातुः 
प्रमातृत्वम् ॥ १०२ ॥ 

नन्विति ॥ १०२॥ । 
जन्यप्रमाश्रयत्वामावेऽपि भ्रमातृखव्यपदेश्च उपपयते इति परिह- 

रति-- 

उच्यते-प्रमायाः निदयत्वे अनिदयत्वे च सूप 
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विशेषाभावात् । अवगति्िं प्रमा तखाः स्मृतीच्छा- 
दिपूर्विकायाः अनिदयायाः कूटस्थनियाया वा न॒ खरू- 
पविशेषो बिद्यते । यथा धात्वथख तिष्ठयादेः फरुख 
गलयादिपूवेकस्य अनिलख अपूुभख निस्य वा रूपवि- 
शेषो नास्तीति तुस्यो भ्यपदेशो दृटः तिष्टन्ति मनुष्याः 
तिष्ठन्ति पवेताः इलयादि । तथा नित्यावगतिखरूपेऽपि 
प्रमातरि प्रमातृत्वन्यपदेशो न विरुद्धयते फरुसामान्या- 
दिति ॥ १०३॥ 

उच्यते इत्यादिना । रूपविशेषः खदूपविरोषः । संग्रहं वित्रृणो- 
ति--अवगतिहीति । तत्र दष्टान्तमाह- यथेति । तिष्ठति 
जअचरुस्वे अर्थ प्रयुज्यते, तत्र किचिद्रतिपूवैकमेव अचलं मवति यथा 
जगमजातम् । फिचित् अचलमेव सदा-यथा सखावरजातम् । उभयत्र 
तिष्ठतिग्यपदेरो न कध्िद्विरोषोऽवगम्यते-यथा प्रमातेति निदप्रमा- 
श्रयत्वे पि व्यपदेशो न विद्यते इत्यथः । फलसामान्यादिति । 
फरखरूपे प्रमायां विदोषामावात् इल्यथेः । अयमाश्चयः--प्रमाण- 
फरं हि प्रमा साच चिद्काश्चरूपा प्रमातृगतेव वक्तव्या | अन्यथा 
विषयगतस्वेन मयेदं विदितं इति खानि ज्ञानज्ञेयसंबन्धानुभवानु 
पपत्तेः । जड च अन्तःकरणादेः व्यापाराश्रयतेऽपि चिदाश्रयला-' 
योगात् प्रमालानुपपत्तेः । चिदात्मनस्तु कूटखलवात् व्यापारवायो- 
गात् प्रमां परति कतेत्वानुपपत्ते; मुख्यया वृत्या जडाजडयोः उभयोरपि 
परमातृखन्यपदेशञायोग्यत्वात् परस्पराध्यासेन व्यवहारपवृत्तेः मिथ्य 
वासनो बद्यविषयेऽपि प्रमातृत्वमिति सितो खासमनि खयंप्रकार- 
खभावे कुतः प्रमातुखशङ्कावकारः, कुतस्तरां अनवभाप्तप्रपङ्गः, 
कुतस्तमां च प्रमाणेति ॥ १०३ ॥ 
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एवं कूटखनित्यचेतन्यश्योतिषः अन्तःकरणेगाधिसंबन्धासप्मौ- 
पापिकं प्रमातृत्वं उपपाद्य इदानीं कर्तस्वमपि तथेवेति प्रतिपादयितु 
चोद्ययुद्धावयति- 

अत्राह शिष्यः-निदयावगतिखरूपसखय आत्मनः अवि- 
क्रियत्वात् कायेकरणैः असंहय तक्षादीनामिव वाखा- 
दिभिः कतृतवं नोपपचते, असंहतखभाषसख च कायेक- 
रणोपादाने अनवस्था प्रसज्यते, तक्षादीनां त॒ कायेक- 
रणेः नियमेव संहतत्वमिति वाखादयुपादाने नानवसथा 
स्यादिति ॥ १०४ ॥ 

अत्राहेति । तक्षादीनामिवेति । व्यतिरेकदृष्टान्तः । तक्षा 
काष्टवधकः । वासी तदायुधविरोषः । कसान्नोपपद्यते इयत आह- 

असंहतखभावसयेति । तक्षादिटष्टान्तं विषृणोति- तक्षादीनां 
विति। अनवखा न॒ खादिति संबन्धः | इतिशब्दः शङ्कासमा- 
प्यथः ॥ १०४ ॥ 

असंहत कतेखादशेनात् आसनोऽपि सहतं सिषाधयिषित, 
किं वा वस्तुतः तख कर्तत्वाभाव इति वक्तव्यम् । तत्रायः पक्षः 
आत्मनः कूटस्त्वसाधनेनैवापोहितात् अनवसरदुःखे इति मत्वा 
दवितीयमङ्खीकरोति- 

इह तु असंहतखभावस्य करणानुपादाने कवलं 
नोपपद्यत इति करणं उपादेयम्-तदुपादानमपि विक्रि- 
येवेति तत्कतेत्वे करणान्तरसुपादेयम्, तदुपादानेऽपि 
अन्यदिति प्रमातुः. खातन्ये अनवस्था अपरिदायो श्यात् 
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इति । नच क्रियैव आत्मानं कारयति अनिवेतितायाः 
खरूपाभावात् । अथ अन्यत् आत्मानं उपेय क्रियां 

कारयतीति चेत् । न । अन्यख खतःसिद्धत्वाविषयतवा- 
द्यनुपपत्तः। नहि आत्मनः अन्यत् अचेतनं वस्तु खप्रमा- 
णकं दृष्टम् । शब्दादिसवेमेव अवगतिफलावसानप्रययप्र- 

मितं सिद्धं खात् अवगतिशेदात्मनोऽन्यख खात् 

सोऽपि आत्मैव असंहतः खाः खात् न पराथः । नच 
देहेन्धियविषयाणां खाथेतां अवगन्तुं शक्कुमः। अवगलयव- 
सानग्रययाऽपेक्षसिद्धिदकनात् ॥ १०५॥ 

असंहतखमावख करणालुपादान इति । खातच्ये कठव 

सती्य्थः । अयंमावः-कर्तलवं कचित् करणोपादानसाध्यं कचितु 

लसातिध्यमात्रनिबन्धनम् । तत्र करणोपादानसाध्ये कतृत्वे वस्तुनः 

आलनः करणोपादानासंमवात् कवेलामावः पारमार्थिकः; तथापि 

ठौकिकमायाविवत् तैजसवच आतमनः कतृलप्रतिमासो मायाप्रसयुप- 

खापितान्तःकरणविकाराविवेकादुखयते, द्वितीये तु तक्षायासमनः 

खहस्तादिव्यापारयितृखर्ये क्त्वे खसान्निध्यातिरिक्तस्य करणादे- 

रमाववत् आत्मनोऽपि सकलकरणसाक्षितया सािष्यमात्रेणेव कतृ 

तवव्यपदेश्च उपपयतेति-परमाथतोऽकवैतवं उपाध्यविवेकात् कवरल- 

व्यपदेशश्चेति न किंचन अवदयमिति । तथाच पारमर्ष सूत्रहमयं कतो 

शासरार्थवत्वात्ः-पयथा च तक्षोऽमयथा' इति च । तर्हिं अखतच्र 

एव करिष्यत्यास्मा इति कम॑मीमांसकमतमाशङ्गय॒प्रस्याह-- नच 

क्रियेति । क्रियाशब्दः किं प्रयलवचनः, तद्याप्यधात्वथेवचनो वा; 
तत्साध्याऽपूवैवचनो. +इति “निकरुप्य आदो राह--अनिवे- 
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तिंताया इति । नहि खयमसिद्धः परं साधयतीति न्यायादिव्यथैः। 
तृतीयेऽपि किं तननिप्याचं नियोगाछ्यमपूर्व विवक्षितं, उत पूवैनिवृत् 
धमोधर्माख्यम् । नाय; । पृ्ोक्तदूषणानुवृततः । नच ठिडादिश्रवणस- 
मनन्तरं प्रतीयमानाकारं प्रवतयत्यात्मानमिति वाच्यम् । प्रतीति- 
काठे य्सतीति बुद्धिः तदा सिद्धलप्रतीतेः न कारयितृत्ं नास्तीति 
प्रतीतो बन्ध्याुतवत् न कारयितृत्म्, साधारणप्रतीतौ च पक्ष 
निवृत्तिसंभवात् न प्रेरकत्वसिद्धिः इत्यमिप्रे्य द्वितीयमुत्थापयति-- 
अथेति । यदप्यन्यत् पूवैसिद्धं तदचेतनं, चेतनं वा, आये न प्रेरक- 
त्वसंभव इत्याह- नेलयादिना । आदिशब्दात् प्रेरकलग्रहः । तथा 

चासनः कवते सति रव्धखरूपसादष्टस प्रेरकतवसिद्धिः तस्िद्धौ 
अन्यसिद्धिः इत्यन्योन्याश्रय इति भावः। द्वितीयं प्रलाह- नहीति । 
अदृष्टं अचेतनं आत्मान्यत्वात् शब्दादिवत् इत्यथः । सप्रमाणकं 
खतःसिद्धमिति यावत् । अतः खसत्तास्पर््योः आत्मसपिक्चख कुतः 
तसररकतवसंभव इति भावः । राब्दादीनामनातससपक्षपिद्धिकलं 

पूर्वोक्तं सारयति-- शब्दादि सबेमेवेति । एवं मीमांसकराङ्का नि- 
राक्ता । एवं क्षतरज्ञातिरिक्तोऽपीश्चरोऽवगव्याश्रयः प्ररकश्चासीति 
नेयायिकशङ्कां जपाकुवैन् आसमान्यस्याचेतनतवानुमाने व्यभिचारप्रस- 
कं वारयति-अवगतिश्वेदिति । दरो वस्तुतः आल्भिन्ो न 
भवति अवगल्याश्रयत्वात् प्रत्यगास्मवत् , प्रत्यनुमानानुगरहीतायाः--अ- 

यमात्मा ब्रह्म इत्यादिश्रुतेः । आत्मनाऽन्यो न चेतनोऽत्ति स चालम- 
मूत इश्वरो देहादिभिः असंहतः खाथेः खतत्रः न परतश्र इति न 
्रियारोषः । अतः आसमनः करलं विभ्नममात्रमित्यथः । ईश्वरासनो 
जगत्कवरैतवमपि मायाद्वारकमेवेति न कापि कर्ेखपरमारथमिति मावः 
ननु अवगल्याश्रयलात् य यु 

^ ति 6. + 
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पि भवगत्याश्रयत्वमस्ि इति कोकायतमतं आश्ञयाह- नचेति । 

देहादिः नावगत्याश्रयः जवगम्यमानतवात् घटादिवत् ह्यथ ॥१०५॥ 
ननु कथं देहादेः अवगत्यवसानप्रत्ययपिक्षतिद्धिकत्वं, यावता 

मनुष्योऽदं परयामि जानामि इति खसवेदत्वमनुभूयते इति शङ्ते-- 

ननु देहखावगतो न कथित् प्रयक्षादिप्रययान्तर 
अपेक्षते ॥ १०६ ॥ 

नन्विति ॥ १०६ ॥ 
अनुभवमात्रमङ्गीकरोति-- 

बाढम् । जाग्रति एवं खात् । मृतिसुपुध्योस्तु देद- 
सापि प्रयक्षादिभ्रमाणपेक्षिव सिद्धिः तथेव इन्द्रियाणां 

बाह्या एव हि श्ञब्दादयो देहेन्दरियाकारपरिणता इति 
्रत्यक्षादिप्रमाणापेकषैव हि सिद्धिः । सिद्धिरिति च 
प्रमाणषरं अवगति अवोचाम । सा च अवगतिः कूटस्था 
खयंसिद्धाऽत्मञ्योतिःखरूपेति च ॥ १०७ ॥ 

बाटमिति । नायमनुभवः खनिबन्धनः रितु देहात्मनोः मविवे- 

कनिबन्धनः इति प्रल्याययति--जाग्रयेवं स्यादिलयादिना । यदि 
देहः खयंभकाश्चख मावः सात् । तदा खसत्तायां प्रमाणनिरपक्षखभा- 

वत्वात् सुषुपिमरणावखसापि प्रमाणानपक्षसिद्धिकलं खात्, नचेव- 

मस्ति तसमात् अचेतनो देह इलयर्थः । देहे उक्तन्यायमिन्दरियादो 

अतिदिशति--तथेन्द्रियाणामिति । तथा देहवत् प्रमाणापेक्ैव 

सिद्धिरिय्भः । रिच देहादिरनातमा भौतिकत्वात् बाह्यवत् इत्याह - 

बाघ्चा एव हीति । मूतान्येव आदयभराहककरणतदायतनल्वेन परिण- 

मन्ते । उपकार्योपकारकमावेन मिथः संहतानां समानयोनित्वनिय- 



प्रकरणम् २ 1 पदयोजनिकाव्यास्या । ९१ 

मात् इति भावः । ननु सिद्धिरिति निप्पत्तिरुच्यते सा न प्रयक्षाय- 
पक्षति तत्राह-- सिद्धिरिति चेति । देहाकारपरिणतेषु भूतेषु मदश- 
क्तिवत् अवगतिः उत्त इति तस्यापि भोतिकत्वं अविशिष्टमितिं 
खोकायतिकरङ्कामपाकुबैन् अवगतिखरूपमाद-साचेति । इति च 
अवोचाम इत्यनुषङ्गः ॥ १०७ ॥ 

अवगतेः कूटखववे तस्याः फर्लप्रसिद्धिविरोधं शङ्ते- 

अत्राह चोदकः । अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटख- 
नित्यात्मञ्योतिःखरूपेति च विप्रतिषिद्धम् इत्युक्तवन्त- 
माह-न विप्रतिषिद्धम् । कथं तर्हिं कूटस्था नित्या- 
पि सती प्रत्यक्षादिप्रययान्ते रक्ष्यते तादश्यात् । प्रय- 
क्षादिप्रत्ययसख् अनित्ये अनित्येव भवति तेन प्रमाणा 
नां फं इति उपचयते ॥ १०८ ॥ 

अत्राहेति । अकायंखूपाया पि अवगतेः कायें कूपाकाश- 
कायंखवत् उपचर्यते इति न फर्लप्रसिद्धिविरोध इति परिहरति-- 
इत्युक्तवन्तमाह न विप्रतिषिद्धमिति। उपचारनिमितत प्रच्छति-- 
कथं तहीति । उत्तरमाह--ङूटस्येति । तादथ्योदिति । प्रयक्षा- 
दिप्रत्ययस वुद्धिवृत्तेः विषयसंसष्टतया अवगत्यमिन्यक्यथेत्वादि- 
त्यथ; । तदेवं कूटखावगतिषूपे जआतमनि प्रमातृ क्तं फएरत्व 
च कस्पनामात्रं टयुपपादितं संहतस्य च देदादेर्विषयपयन्तख . 
पाराथ्यै जाव्यं पराधीनसिद्धिकलं चोक्तम् ॥ १०८ ॥ 

इदानीं एवं आसानात्मनोरवगमितं तत्वमवगम्य रिष्यः खाव- 
गतमर्थं गुरं प्रति निवेदयन् अद्वैतत्वमातमनः संभावयितुं द्वैतख 
मृषातवं प्रकटयति- 
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क, @ 

ययेवं भगवन्! कूटस्थनियावगतिः आत्मज्योतिःख- 
। निरपे 

रूयैव खयं सिद्धा आत्मनि भ्माणनिरपेक्षत्वात् ततोऽन्यतः 
अचेतनं संहल्कारित्वात् पराथं येन च सुखदुःखमोह- 

यावगतिरूपे +© भ, ओ 

प्रययावगतिसूपेण पाराथ्यं तेनैव खरूपेण अनात्मनः 
असितवं नान्येन रूपान्तरेण, अतो नासित्वमेव परमा- 

लोके पेमरीर क [3 

ैतः। यथा हि रोके रज॒सपेमरीच्युदकादीनां तदवग- 
तिन्यतिरेकेण अभावो दृटः एवं जाम्रत्छशद्रेतभावसखापि 

तिरेकेण ७, 

तदवगरतिभ्यतिरेकेण अभावो युक्तः एवमेव परमाथत 
भगवन् , अवगतेः आत्मज्योतिषः नैरन्तयभावात् कूटस्य 

नियता अद्रैतमावश्च सवेप्रययमेदेषु अव्यभिचारात् प्रय- 
१ तं क 

यमेदाश्च अवगतिं व्यभिचरन्ति । यथा खप्र नीर्पीताया- 
भ (9 

कारभेदरूपाः प्रययाः तदबगति व्यभिचरन्तः परमाथतो 
#त्युच्यन्ते | ४५५ 

न सन्तीत्युच्यन्ते एवं जाग्रयपि नीरपीताद्िप्रयय॒मेदा 
छ, (र 

तामेवावगतिं व्यभिचरन्तः असयरूपाः भवितुमर्हन्ति । 

तखाश्च अवगतेः अन्यः अवगन्ता नासीति न खेन 
् # ¶ # 

खरूपेण खयं उपादातुं हातुं वा शक्यते अन्यस च 
अभावात् ॥ १०९ ॥ 

येवं भगवभनिलयादिना । हे भगवन्, येवं प्रत्यगात्मत्वं 

` करूटखयत्वादिविशेषणावगत्यासकं तर्हि न प्रमातृखादिधर्मक यतः अतः 

प्माणनिरपक्षतवात् परमार्थतः प्रमातुरभावे प्रमाणखाप्यमावात् तत्नि- 

रपेक्षसिद्धिकम् › ततः प्रत्यगासनः अन्यदचेतनं परस्परोपकार्योपका- 

रकमवेन संहत्य व्यवहारमवतैकरलात् पराथ चेतनां चेतन्यपरतिभा- 
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पमात्रसिद्ध खम्ररष्टवत्-अनृतमिवयथेः । ननु सुखदःखमोहान्वयि- 
वेन दृश्यस्य सत््वरजस्तमोरूपप्रकृतिकायैत्वावगमात्कथमनृतखमिति 
पस्यशङ्कामपाकरोति--येनचेति । येन ददयमानाकारेण सुखदुः 
मोहरैतुप्रत्यावगतिरूपेण जडं परार्थ भोक्तरोषवत् प्रतीयते तेनैव 
श्पेणासमनः ८ अनात्मनः ) खस्य ॒दरयस्येति यावत् । असितं 
सद्धावः न्यायेन सच्यायासमना रूपान्तरेण तत्र प्रमाणाऽभावात् । 
अतः परमार्थतो ना्तिखमेव ददयसेत्यथः । किंच विमतं जाग्रख- 
प्रावखं दृदयं नावगतिव्यतिरेकेण कवचिदपि परमाथसत् दद्यात् 

जडतवाद्रा रज्जुसपीदिवदित्याह--यथारीति । एवं दरयख सपिक्ष- 
तेन मायामयत्वे सेभाविते द्रष्टुतखमदवेतमनुभवारूढं मम ॒संवृत्तमि- 
त्याह--एवमेवेति । एवं सतीत्यथेः । नेरन्तयभावदेवेति एवकारो 
योज्यः । अथवा-यथा दैत दद्य येन रूपेण परमाथेतः अस- 

स्वमनुमूयते मया, एवमेव भगवन् अवगत्यास्मकख प्रत्यक्मरकाशस्य 

कूटस्नित्यता्धेतमावश्च मयानुमूयत इत्यध्याहारः । कूटसखनित्यतायां 

हेतुः-नेरन्तय॑भावादिति । उत्पच्यादिसाक्षिणः उत्पच्यादिविकारस- 

नतरायस्यासंमवादिलर्थः। अद्रेतमयि हेतुमाह--सवेप्रलयेति। व्याव- 

मानेषु प्रत्ययेषु जव्यावृततरिलथेः। ननु कुसुमेषु सूत्रवदव्यादृतावपिं 

अवगत्यालमनो न अद्रेततसिद्धिः प्रत्ययानां कुसुमवदवयितत्वात् 

इत्याशय अवगतिम्यावृततानां अज्ञातसतये मानाभावान्मैवमि्यमिपे- 

लाह प्रल्ययभेदास्विति । विमताः जाग्रसखल्ययाः परमाथतो न 

वियन्ते चैतन्यप्रकाशम्यभिचारितात्, य एवं त एवं यथा खमप्र- 

लया; तथाचेमे, तसात्तयेति सरुदायाथैः । द्वैतस्य मिथ्याते तस 

दयं व्यमिचारित्वं च कारणमुक्तम्, तचेतन्यघरूपे आसनि 
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नासतीत्यालनः सत्यत्वं कूरटखनित्यत्वं खप्रकाशतवं च सिद्धमि्याह- 
तखाश्वावगतेरिति । योऽवगन्ता स एवास्मा इति स्थितैः अवगर 
न्तुरवगम्यमानत्वाभावादवगम्यमानख च अनारमलतात् आसा खतः 

परतो वा नोपादेयो न हेयश्च । अन्यस्य च अभावापूर्णोऽदहं सस- 
सादादिदानीमस्मीति रोषः ॥ १०९ ॥ 

एवं रिष्येणोक्तं गुरुरनुजानाति-- 

तथेवेति । एषा अविद्या यञ्निमित्तः संसारो जाग्र 
त्खप्ररक्षणः । तस्याः अविद्यायाः भिद्या निवर्तिका । 
इयेवं त्वं अभयं प्राप्रोपि-नातः परं जाग्रत्छम्रटुःखमनु- 
भविष्यसि संसारदुःखान्पुक्तोसीति ॥ ११० ॥ 

तथैवेति । प्रकरणोपक्रम दृष्टं विाऽविद्ाखरूपं तद्विमागं सप्रप् 
उपपादितमुपसंहरति--एषा अविद्येल्यादिना । यनिमित्तः संसारो 
जाग्रत्म्रलक्षणः एषा अविद्या इत्यन्वयः । विया वेदान्तमहावाक्य- 
जन्यप्र्ययामिव्यक्तकूटखासप्रकाशरूपा इत्यथः । एषा च विधा 
तवेदानीं संवृत्तेतिकृतकरतयस्वमिति रिष्यं प्रतिं आह गुरुः--इव्ये- 
बमिति ॥ ११०॥ 

गुरुणोक्तं शिष्योऽपि अनुमनुते- 

ओमिति ॥ १११ ॥ 

ओमितीति । इति शब्दः प्रकरणपरिसमा्षियोतनाथः॥१११॥ 

॥ इति कूटस्थाद्वयात्मबोधनामकं अवगतिध्रकरणं 

द्वितीयं षिद्रतम् ॥ २॥ 
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॥ अथ परिसंख्यानप्रकरणं तृतीयम् ॥ ३ ॥ 
यथोक्तविध्यावतः कृतकृत्यत्वात् न रिंचिद्विधितः अनुष्टेयमस्ति 

इत्युपपादितम् । तत्न ययेवं विज्ञानवतामपि केषांचित् भेदददनवा- 
सनावश्ात् निवातखप्रदीपवत् निश्चरं विज्ञानं न मवति तदा तेषां 
० परिसंरूयानं नाम वक्ष्यमाणमनुचिन्तनमनुषटयमुपदेष्टमा- 
रभते- 

मुुक्षणां उपात्तपुण्यापुण्यक्षपणपराणां अपृवोनुपच- 
या्थिनो परिसस्यानमिदसुच्यते अवियाहेतवो दोषाः 
वाञ्नःकायग्रवृत्तिहेतवः-ग्रृतेथ इ्टानिष्टमिश्रफलानि 
ण ५ © 

कमोणि उपचीयन्ते इति तन्मोक्षाथम् ॥ ११२ ॥ 
युय॒क्षुणामित्यादिना । स॒शक्षुणां परममुपश्चममिच्छतामिल्य्थः 

अवि्ामूखकतवात् कमणां तन्निवृत्तिमन्तरेण आल्यन्तिकनिवृच्यसंभ- 
वात् पूर्वोपाितकमेच्छिदः अपूवैकमानुपजनिश्च अविानिवृच्येवो- 
पपत्सत इति अवियानिवृत्तिद्रारा तदुमयमिच्छतामिदयुत्तरविदोषण- 
द्रयखाथः । परिसंस्यानानुष्ठानप्रयोजनमाह--अविन्याहेतव इति । 
जविाहेतुः निदानं येषां ते तथा दोषाः रागद्रेषादयः । तेच वागा- 
दीनां व्यापारोपततिहेतवः । तव्यापाराच्च द्विविधं कर्मजातम् शाख्ीयं 
खाभाविकं च देवतियकयनुष्यतप्रापकं उपचीयत इति यतः अतः 
तन्मोक्षाथमविद्यारागादिनिबन्धनकमेतःफरसंगनिवृ्यथै परिसंख्यानं 
कायमित्यथः ॥ ११२ ॥ 

परिसर्यानप्रकारं सोपस्करं निरूपयति- 

तत्र शच्दस्पशेरूपरसगन्धानां विषयाणां शरोश्रादि- 
्रा्यत्वात् खात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः, तेषामेव 

[4 लोष्टादीनां ४ भ 

परिणतानां यथा रेष्टादीनां श्रो्नादिदवारेश्च जायन्ते, 
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येन च ज्ञायन्ते सः ज्ञातृत्वात् अतजातीयः, ते हि 
शब्दादयः अन्योन्यससगिंत्वात् जन्मब्रद्धिविपरिणामाप- 
्षयनाशसंयोगवियोगाविभावतिरोभावविकारषिकारि 
षत्रबीजाचनेकथमाणः सामान्येन च सुखदुःखा्यनेकक- 
मीणः तद्विजञातृत्वादेव तद्विज्ञाता स्वशब्दादिधमेषि- 
ठक्षणः ॥ ११३ ॥ 

तत्रेत्यादिना । तत्र प्रथमं मास्मानं अनातभ्यो विविच्य-अनु- 

संदधीतिदयुपदिशन् तद्वियेकप्रकारमाद--शब्दस्पर्शेल्यादिना । बि- 
पयवे देतुः--्रोत्रादिग्राह्मवादिति । खामनि शब्दादिखरूपे 
परेषु वा घटादिषु विज्ञानामवो विज्ञातृत्वामावः चेतन्यामावो वा 
निशितः यथा लोष्टादीनां विषयाणां तथा तेषामेव शब्दादीनां 
भूतसूक्ष्माणां परिणतानां देहाचाकारतां आपन्नानां यथोक्तविज्ञाना- 

भावो निश्चीयत इति योजना । विमताः देहादयो न चेतनावन्तः 

विज्ञानकरमलात् रेष्टादिवदिल्यथेः । हेलसिद्धि परिदरति-- भ्रात्रा. 

दीति । ज्ञायन्ते देदाचाकारपरिणताः शब्दादय इति रोषः । देहे- 
द्दियमनोबद्धिभराणाहकारपयेन्तसख साक्ष्यसानासतया देयतमुपदि- 

दय अवरिष्टमहेयमनुपादेयं च साक्षिणमातमानं दशेयति-- येन चेति। 

अतज्ञातीयः मूतसंधातविरक्षणखमाव इत्यथः । विरक्षणखभावलमेव 

प्रकटयितुं विषयखमावसुपन्यस्ति--ते हीत्यादिना । जन्मग्रहणा- 

देव तदनन्तरास्तितं गरृहदीतं द्र्टम्यम् । जन्मादयः षड़ावानां खरू- 

पनिबन्धना विकाराः, संयोगविभागौ पुत्रायनुबन्धनिबन्धनो, आवि 

मवतिरोभावरब्दो आगन्तुकप्रकाश्चविषयतया जडत्वचोतकौ दशेना- 

दर्दने आवि्मावादिशषब्दाथैः, विकारविकारीति ब्रणगण्डस्फो यय 



प्रकरणम् ] पदयोजनिकाभ्याघ्या ] ९७ 

वोच्यते | ्षेत्रवीजेति सीपु्रकरत्यासकपग्णिामभेद उक्तः । आदिप- 
दात् अनुक्त अवान्तरमेदपरि्रहः । एवंविधानेकधमेवन्त इत्यथैः । 
सामान्येनेति । शब्दायनुभवे सति दुखदुःखमोहरागादयुखत्तिः 
प्रसिद्धेः । कर्मशब्दः कायवचनः । रान्दादिविषयतदवखासा- 
क्षिणः तद्विलक्षणखभावतमाह- तद्िज्ञातृवादेवेति ॥ ११६ ॥ 

एवं साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां अआताऽनासमानौ विविच्य 
जत्मानमेव शुद्धमह्रह्मासीलयनवरतमनुचि-तयतः यदा अन्यप्रयुक्त- 

राव्दान्रुपलम्भनिमित्तविक्षेपः उपथ्ितो भवति तद् अवकरपनिष्ठयौ- 
दिविकारोद्धवपरिदाराय अनुचिन्तनीयमुपदिशति- 

तत्र शब्दादिभिः उपरुभ्यमानेः पीड्यमानो विदान् 
एवं परिसंचक्षीत ॥ ११४ ॥ 

तत्र शब्दादिभिरिति ॥ ११४ ॥ 
उक्तमेव विषयं विभञ्य व्युत्ादयति-- 

राब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण विशेषधरमे्वा पडादि- 
भिः्रियेः स्तुयादिभिः इष्टेः अनिच असयवीभत्सपरि- 
मवाऽक्रोक्ञादिभिवेचनेः मां दक्खभावं असंसर्गिंणं अ- 
विक्रियं अचरु अनिधनं अभयं अलन्तसुक्ष्मं अविषयं 
गोचरीङृल स्पर्रं नेवाहति अससगिंत्वादेव माम् । अत- 
एव न शब्दनिमित्ता हानिः ब्रृद्धिवां अतो मां कि करि 
ष्यति स्तुतिनिन्दादिग्रियाग्रियत्वादिटक्षणः शब्दः। अवि 
वेकिनं हि शब्दं आत्मत्वेन गतं प्रियः सब्दो वधेयेत् 
अग्नियश्च क्षपयेत अविषेकितात्, नतु मम विषेकषिनो 
बालाग्रमात्रमपि कतुसुत्सहतइति, एवमेव स्पदीसामा- 

उन्सा. ५ 



९८ उपदेश्पराहशी । [ परिसिख्यान- 

ल्येन तद्िरषैश्च शीतोष्णमृदककेशादि-्वरोदरशलादि- 
टक्षणैश्च अप्रियैः प्रिये कैथित् शरीरसमवापिभिः बाद्या- 
गन्तुकनिमित्तेश्च न मम काचित् विक्रिया इृद्धिहानिल- 
क्षणा अस्पशत्वात् क्रियते ग्थोश्न इव युष्टिषातादिभिः। 
तथा रूपसामान्येन तद्विशेषैश्च प्रियाग्रियैः सीग्यञ्जना- 
दिलक्षणैः अरूपत्वात् न मम काचित् हानिः दृद्धिवौ 
क्रियते। तथा रससामान्येन तदिरेषैश्च प्रियाप्रियेः मधु- 
राम्लरुवणकटतिक्तकषावैः मृढबुद्धिमिः परिग्दीतेः 
अरसात्मकस्य मम न काचित् हानिः बृद्धिवां क्रियते । 
तथा गन्धसामान्येन तद्िशेषैः प्रियाप्रियेः पुष्पा्नुरे- 
परनादिरक्षणैः अगन्धात्मकसख न मम काचित् हानिः 
वृद्धिवौ श्रियते-अक्षब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽरसं 
नियमगन्धवच्च यत्" इति श्रुतेः ॥ ११५ ॥ 

शब्दस्त्विति । ध्वनिः अव्यक्तवणैविरोषो नादमात्रमिदयथः । 
विरेषधर्मैरियख व्यास्या- षृह्खादिभिरि्यादि । मां दक् खमा- 
घम् इत्यख विवरणा्थानि विरोषणानि--असंसर्भिणमितयादीनि । 
उत्सहत इति इत्यत्र परिसंचक्षीतेत्यनुषङ्गः । किच य एव इत्यतः 

प्राक्तनो मन्थः सपष्टाथैः ॥ ११९॥ 
एवं तावच्छब्दस्पशरूपरसगन्धेः सामान्यविरोषल्येः न हानि 

द्धिवौ ममेति तैरनमिमवं अनुचिन्तनीयमभिधाय इदानीं शन्दाघनु- 
मवमनुचिन्तनीयं दशेयति-- 

किंच य एव बाद्याः शब्दादयः ते शरीराकरेण 
संयिताः तद्राहकेश ्रोत्राधाकारिः अन्तःकरणहयतदि- 



प्रकरणम् | पदयोजनिकान्याघ्या । ९९ 

षयाकारेण च अन्योन्यसंसर्गिंत्वात् संहतत्वाच्च सवेक्रि- 
यासु तत्र एवं सति पिदुषो मम न कथित् शत्रुः मित्र 
उदासीनो वा असि, तत्र यदि कथित् मिथ्याज्ञानाभि- 
मानेन प्रियं अग्रियं वा प्रयुयुङ्घेत क्रियाफररक्षण तन्म 
पैव प्रयुयुह्घते सः तस्य अविषयत्वान्मम-'अग्यक्तोऽय- 
मचिन्योऽयं' इति स्मृतः । तथा सर्वेषां पञ्चानामपि 
मृतानां अविकायेः अविषयत्वात् 'अच्ेयोऽयमदाद्योऽ 
यः इति स्मृतेः । यापि शरीरेन्धियसंसथानमाघ्रमुपरक्षय 
मद्धक्तानां विपरीतानां च श्रियाऽक्रियादिग्रयुयुह्घा तजा 
च धमाधमोदिप्राभिः सा तेषामेव नतु मयि अजरे 
अमृते अभये “नैनं कृताकृते तपतः”, न कमेणा वधते नो 
कनीयान्, “स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः", न रिप्यते रो- 
कटुःखेन बाह्यः" इयादिश्ुतिस्मृतिभ्यः अनात्मवस्तुनश्च 
असात् इति परमो हेतुः । आत्मनश्च अदहयत्वविष- 
याणि हयसखासत्वात् यानि सवांणि उपनिषदहमाक्यानि 
विस्तरशः समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानीति ॥ ११६॥ 

इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ उपदेशसाहस्यां 
गद्यप्रबन्धः समाप्तः ॥ ॐ ॥ 

किंच य एवेति । ये एव शरीरेन्धियाकरेः परिणम्य संखिताः 
ते एव अन्तःकरणद्रय-तद्विषयसुखदुःखा्यास्मना च परिणमन्त इत्- 
ध्याहारः। तत्र हेतुद्वयमाह--अन्योन्येति । सर्वक्रियासु संहतत्वात् 
संभूयकारिखादित्यथंः । ततः किं इत्यत आह- तत्रैवं सतीति । 
मूतभोतिकानामेव सक्रियतरे सति विदुषो मम ॒सर्वैविकारविकारिस- 



१०० उपदेशसाहक्षी । [ परिसंस्यान- 

धातपतक्षिणो निर्विकारख न कशचित् शन्दादिः विद्यत इति चिन्तयेत् 
यदि कशिन्मिथ्यज्ञाननिमित्तादेहामिमानात् मम प्रियमप्रियं वा 
करियाफलरक्षणं प्युयुकेत प्रयोक्तमिच्छेत् स तनपूषेव प्रयुय्ते तख 
अविषयत्वात् क्रियाचगोचरत्वात् ममेति चिन्तयेदिति योजना | 
करिया्यविषयत्वे मानमाह--अव्यक्तोयमिति। भविकारिलं चासन: 
चिन्तयेदिति सप्रमाणमाह--तथा सर्वेषामिति । नन्वेवं अनि. 
यातिरयश्वेदातमा कथं तर्हिं तमुदिदय अन्येषामुपकाराचरथा प्रवृत्ति 
तत्राह--यापीति । शरीरसंखानमेव ते पदथम्ति न आत्मानम् | । 
शरीरे च ममामिमानाभावात् आसन-शासङ्गादिरक्षणत्वात् न मयि 
ततकृतोऽतिशयः किंतु तेषामेव यथात्रियं फललाम इयर्थः । खसाना- 
पेयाऽतिशयले प्रमाणमाह-- नेनमित्यादिना । विच यदि अनामा 
नाम खात् तदा तच्छृतं प्रियमप्रियं वा मवेत् न तन्ममाल्ति सर्वस- 
चान्ममेति चिन्तयेदित्याह --अनात्मवस्तुनभरेति । कतः तखास- | 
तमित्यत्र हैतुमाह-- आत्मनशेति । आस्मनश्चाश्धयते प्रामाणिके 
सति त्विरद्धस द्रयखासचादिल्यथः । उक्तार्थसाधकं प्रमाणमप्यनु- 
रासनीयमिव्याह-- यानीति । ब्रह्मविद्याप्रतिपादकानि सर्वाणि 
वेदान्तवाक्यानि विस्तरशो बहुशासोपसंहारेण पुनः पुनः आरोच- 
नीयानीत्यथेः । द्विरुक्तिः गचवन्धसमाप्तिवोतनार्थां ॥ ११६ | 

॥ इति परिसंख्यानप्रकरणं तृतीयं वित्तम् ॥ २॥ 

उपदेशसादस्थाः सद्रयबन्धो यथामति ॥ 
व्यास्यातो रामतीर्थेन भक्तया खज्ञानसिद्धये ॥ 

इति श्रीमता रामतीर्थेन विरचिता उप्देशपादस्षी 








